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ศึ กษาธิ ก ารกํ า หนดหลั กเกณฑ ก ารแบ ง ส ว นราชการภายในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา พ.ศ.2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทอ งถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
แจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
บุ ค คล องค กรชุ ม ชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น อื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษารู ป แบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
10.ประสาน สงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12.ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

ภารกิจ

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษา ตั้ ง แต ร ะดั บ
กอนประถมศึกษา ระดั บประถมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต น และระดั บมัธ ยมศึกษาตอนปลาย และสนั บสนุ น
ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชนและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ครอบคลุ ม 8 อํ า เภอ ได แ ก
อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และ
อําเภอวิภาวดี

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีสภาพทั่วไป ดังนี้
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 ตั้ ง อยู เ ลขที่ 109/1 ถนนธราธิ บ ดี
ในเขตเทศบาลเมืองท าข าม อํา เภอพุ นพิ น จั งหวัด สุราษฏรธ านี มี อาคาร 2 ส วนคือ สว นที่ 1 เปน อาคารเรี ยนแบบ
สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 หอง ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อป 2549
และไดเขาปฏิบัติงานที่อาคารใหมเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552 สวนที่ 2 ตั้งอยูฝงตรงกันขามเปนอาคารเดิมของสํานักงาน การประถมศึกษาอําเภอพุนพิน ปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มเขาสูเขตพื้นที่การศึกษาในป 2546
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ทาชนะ
ไชยา
วิภาวดี
บานตาขุน

ทาฉาง

คีรีรัฐนิคม

พุนพิน

พนม

อําเภอพุ นพิน เป นศูนยกลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยทางบกมีทางหลวงสายเอเชี ย
หมายเลข 2 และสถานี รถไฟสุราษฎรธ านี ระยะทางจากสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาถึ ง อํ าเภอเมืองสุ ราษฎรธ านี
13 กิโลเมตร และถึงกรุงเทพมหานคร 640 กิโลเมตร ทางอากาศเปนที่ตั้งของทาอากาศยานนานาชาติสุราษฎรธานี
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ประชากรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ด า นเกษตรกรรม ทั้ ง นี้ เพราะสภาพพื้ น ดิ น แหล ง น้ํ า และภู มิ อากาศ
เหมาะสมกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะไมผลและไมยืนตน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน
นอกจากนี้ยังมีไมผลและไมยืนตนชนิดอื่น ๆ เชน เงาะ ลองกอง ทุเรียน มังคุด สะตอ
การประมง มี ทั้ ง การประมงน้ํ า เค็ ม น้ํ า กร อย และน้ํ า จื ด รวมทั้ ง การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง ได แ ก
การเลี้ยงกุงทะเล หอยแครง และปลากะพง
การประกอบอุตสาหกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร เชน อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม
ประชากรสวนใหญ รอยละ 97.50 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 2.00 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 0.50
นับถือศาสนาคริสต และนับถือศาสนาอื่น ๆ มีแหลงศึกษาธรรมะที่สําคัญเปนที่รูจักระดับโลก คือ สวนโมกขพลารามหรือ
วัดธารน้ําไหล นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวาราวดี โดยมีแหลงโบราณสถานเปนที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชน คือ พระบรมธาตุไชยา มีขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดมายาวนาน คือ ประเพณีชักพระทอดผาปา
พรอมกันนี้ยังมีสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่มีชื่อเสียง เชน ไขเค็มไชยา ผาทอพุมเรียง เปนตน ซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนในทองถิ่นนั้น ๆ

สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร ธ านี เขต 2 มี เ ขตพื้ น ที่ บ ริ การในการจั ด การศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,943.43 ตารางกิโลเมตร ใน 8 อําเภอ 57 ตําบล 471 หมูบาน โดยมีประชากรวัยเรียน ดังนี้
อําเภอ
คีรีรัฐนิคม
ไชยา
ทาฉาง
ทาชนะ
บานตาขุน
พนม
พุนพิน
วิภาวดี
รวมทั้งสิ้น

ตําบล
8
9
6
6
4
6
16
2
57

หมูบาน
84
54
44
75
30
55
99
30
471

พื้นที่ (ตร.กม.)
1,347.37
1,004.63
1,160.43
683.09
1,300.00
703.22
1,201.16
543.53
7,943.43

ประชากรวัยเรียน
11,402
12,780
8,189
14,261
4,172
10,911
22,665
4,189
88,569
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตบริการจํานวน 241 แหง
จําแนกเปนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 230 แหง และสังกัดหนวยงานอื่น 11 แหง รายละเอียด
ดังแผนภูมทิ ี่ 1-3

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จําแนกตามสังกัด
191

(79.25%)

17

(7.05%)

22

3

(9.13%)

สพป.

สพม.11

สช.

5

2

(1.25%)

(0.83%)

ตชด.

(2.07%)

อาชีวะ

1

(0.41%)

อปท.

สพ.
*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอน
125

(65.45%)

43

(22.51%)

20

(10.47%)

3

(1.57%)

อนุบาล-ประถมศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน

อนบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาด
71
51

(37.57%)

(26.98%)
21
5

(11.11%)

18

19

(9.52%)

(10.05%)

ขนาดที่ 1

(นร.<20 คน)

6

(3.17%)

(2.65%)
ขนาดที่ 2

(นร.21-40 คน)

ขนาดที่ 3

(นร.41-60 คน)

ขนาดที่ 4

ขนาดที่ 5

ขนาดที่ 6

(นร.61-120 คน) (นร.121-300 คน) (นร.301-500 คน)

ขนาดที่ 7

(นร.>500 คน)

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวนทั้งสิ้น 191 แหง
เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก จํานวน 2 แหง คงเหลือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 จํานวน 189 แหง
มี นั กเรี ยนทั้ งหมด 30,450 คน โดยแยกเป นระดั บก อนประถมศึ กษา จํ านวน 5,876 คน คิ ดเป นร อยละ 19.43
ระดับประถมศึกษา จํานวน 20,770 คน คิดเปนรอยละ 68.66 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3,644 คน คิดเปน
รอยละ 12.05 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 0.53 รายละเอียดดังแผนภูมทิ ี่ 4-5
แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

160

(0.53%)
3,644

มัธยมศึกษาตอนตน

(12.05%)
20,770

ประถมศึกษา

(68.66%)
5,876

กอนประถมศึกษา

(19.43%)

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับชั้น
อ.1
อ.2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

2,870
3,006
3,967
3,593
3,390
3,275
3,352
3,193
1,355
1,219
1,070
73
41
46

*ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 1,987 คน โดยแยกเป น ปฏิบั ติงานภายในสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา จํานวน 70 คน และ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1,987 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 6 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1585

57

ขาราชการ

0

ลูกจางประจํา

สถานศึกษา

9

4

พนักงานราชการ

181

90

61

เขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจางชั่วคราว
*ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

31.45
32.88
36.02

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

61.25
55.24
56.32

ระดับประเทศ

47.70
44.24
45.61

ระดับ สพฐ.

52.80
49.03
50.67

42.60
40.97
42.13

38.07
36.77
38.06

46.05
44.03
44.88

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

55.58
50.77
52.20

แผนภูมทิ ี่ 7

การงานอาชีพฯ

จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จํานวน 7 กลุมสาระ
การเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
แผนภูมทิ ี่ 8

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามสาระการเรียนรู
ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

45.44
45.87
45.42

25.16
27.09
27.46

42.64
43.24
43.14

45.53
46.94
46.94

36.05
38.77
38.62

25.71
29.59
29.65

33.90
35.39
35.20

60.13
59.72
59.32

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวา คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ จํานวน 1 กลุมสาระ
การเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

33.00
34.90
34.64
สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

45.71
49.71
49.01

ระดับ สพฐ.
46.29
52.48
51.94

33.95
36.81
36.53

30.04
32.67
32.54

14.87
21.72
21.74

43.81
51.41
50.76

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

17.70
23.12
23.44

แผนภูมทิ ี่ 9

การงานอาชีพฯ

จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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แผนภูมทิ ี่ 10

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกเปนรายดาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
52.51

50.03

ดานภาษา

52.03
43.03

47.91 49.20

41.57

ดานคํานวณ

ระดับประเทศ

ดานเหตุผล

46.50

เฉลี่ย 3 ดาน

จากแผนภู มิ พบว า ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย น (NT) ป การศึ กษา 2557 ระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ทั้ง 3 ดาน
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รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนองคกรชั้นนําในการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย
1.
2.
3.
4.

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ ึงประสงคและความเปนไทย
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู ทักษะ ที่เปนสากล
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและความเปนไทย
3. ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอยางทั่วถึง
4. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 5 สาระหลัก
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
4. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามจุดเนนการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คานิยมที่พึงประสงค และความเปนไทย
กลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ
2. เรงรัดสงเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
3. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ
1. เรงรัดพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ดวยการใชระบบการจัดการ
ความรูและการบริหารเชิงบูรณาการ
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและรูปแบบการพัฒนาที่สะทอนสภาพความจําเปน โดยเนนการปฏิบัติจริง
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. สงเสริมสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับกลุมเปาหมายและความ
แตกตางระหวางบุคคล
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

โครงการ
1. ขยายผลการจัด
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

1. เพื่อเตรียมความ
พรอมในการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง
2. เพื่อสรางความ
ตระหนัก ความรู และความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมสูการปฏิบัติ
3. เพื่อสรางความรูและ
ความเขาใจในแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก

1. ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2557 คาเฉลี่ยโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ภาพรวม 3 ดาน
มีคาเฉลี่ย 51.71 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (48.82)
เทากับ 2.89 และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ (51.66)
เทากั บ 0.05 ส วนค าเฉลี่ยโรงเรี ยนขนาดเล็กดานภาษา
มีคาเฉลี่ย 18.49 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (17.51)
เทากับ 0.89 และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ (18.38)
เท า กั บ 0.11 สํ า หรั บ ค า เฉลี่ ย โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ด า นคํ า นวณ มี ค า เฉลี่ ย 15.06 ซึ่ ง สู ง กว า ค า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ (14.55) เทากับ 0.51 และมีคาเฉลี่ ยเทากับ
คาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ (15.06) สําหรับคาเฉลี่ยโรงเรียน
ขนาดเล็กดานเหตุผล มีคาเฉลี่ย 18.16 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ (16.77) เทากับ 1.39 และต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ (18.21) เทากับ -0.05
2. ผลการสอบ O-NET ปการศึกษา 2557 สําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
2.1 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย มี ค า เฉลี่ ย
ระดั บ ประเทศ 44.88 และมี ค า เฉลี่ ย ภาพรวมโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก 53.47 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.72
จํานวน 58 โรง คิดเปนรอยละ 64.44
2.2 กลุมสาระการเรียนรูสั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยระดับประเทศ 50.67 และมีคาเฉลี่ย
ภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 53.47 ซึ่งสูงกวาระดับประเทศ
2.80 จํานวน 59 โรง คิดเปนรอยละ 65.56
2.3 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ
(ภาษาอั ง กฤษ) มี ค า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ 36.02 และ
มีค าเฉลี่ย ภาพรวมโรงเรีย นขนาดเล็ ก 32.31 ซึ่ง ต่ํ ากว า
ค า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ 2.80 จํ า นวน 71 โรง คิ ด เป น
รอยละ 78.89
2.4 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ตศาสตร มี ค า เฉลี่ ย
ระดั บ ประเทศ 38.06 และมี ค า เฉลี่ ย ภาพรวมโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก 39.34 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.28
จํานวน 47 โรง คิดเปนรอยละ 52.22
2.5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคา เฉลี่ ย
ระดั บ ประเทศ 42.13 และมี ค า เฉลี่ ย ภาพรวมโรงเรี ย น
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2. ขับเคลื่อนจุดเนนการ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ทางการเรียนของโรงเรียน
ดานทักษะกระบวนการคิด ในสังกัดใหสูงขึ้น และบรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ครูผูสอนมีความรู
ความเขาใจในการนําจุดเนน
สูการปฏิบัติ และมีเทคนิค
การจัดการเรียนรูใหผูเรียน
มีทักษะกระบวนการคิด
3. เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาผูเรียนตามจุดเนนใน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช
ชุดกิจกรรมที่เนนการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถดานการ
สืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร สําหรับ

1. ครูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มีความรูความเขาใจและ
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เนนการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสามารถดานการ

ผลการดําเนินงาน
ขนาดเล็ก 42.70 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.28
จํานวน 47 โรง คิดเปนรอยละ 52.22
2.6 กลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
มีคา เฉลี่ ยระดับ ประเทศ 52.20 และมีค าเฉลี่ย ภาพรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 55.13 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
2.93 จํานวน 62 โรง คิดเปนรอยละ 68.89
2.7 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ มี ค า เฉลี่ ย
ระดั บ ประเทศ 45.61 และมี ค า เฉลี่ ย ภาพรวมโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก 47.31 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 1.70
จํานวน 57 โรง คิดเปนรอยละ 63.33
2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีคา เฉลี่ ยระดับ ประเทศ 56.32 และมีค าเฉลี่ย ภาพรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 61.35 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
5.03 จํานวน 70 โรง คิดเปนรอยละ 77.78
1. ครูมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการ
สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถ
ด า นการคิ ด อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
ในเรื่องลําดับขั้นตอนของการบรรยายเนื้อหามีความเหมาะสม
และตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็น 4.69 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 และค าเฉลี่ย ระดับ ความพึ งพอใจต่ําสุ ด
อยูในระดับมาก ในเรื่องเนื้อหาที่ใชบรรยายเหมาะสมกับเวลา
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
2. ครูมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการ
สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถ
ดานการคิดอยูในระดั บมากที่สุ ด โดยมีคา เฉลี่ ยสูง สุดใน
เรื่องทานคาดหวังจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ สร า งแรงบั น ดาลใจทาง
วิทยาศาสตรและทานสามารถนําความรูที่ไดจากการประชุม
ครั้งนี้ไปปฏิบัติไดจริง 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
และคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ํา สุดอยูในระดับมากที่สุด
ในเรื่องทานสามารถนําความรูที่ไดจากการประชุมครั้งนี้ไป
ถายทอดเผยแพรใหกับครูในสถานศึกษา มีคาระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดคายวิทยาศาสตร
เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามสามารถในการสื บ เสาะทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง
วิ ท ยากรมี ค วามรู แ ละดํ า เนิ น กิ จ กรรมได เ ป น อย า งดี
มี ค า เฉลี่ ย 4.44 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.55 และ
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดอยูในระดับมาก ในเรื่อง
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ผลการดําเนินงาน

ครูผูสอนวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร
2. เตรียมความพรอม
ใหกับโรงเรียนและนักเรียน
ในการสอบ PISA ป 2015
3. นิเทศติดตามใหการ
ชวยเหลือครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร

4. สอบ Pre-O-NET และ
Pre-NT การพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุก
กลุมสาระการเรียนรู

1. จัดสอบ Pre-O-NET
และ Pre-NT ในการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุม
สาระการเรียนรู
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
ไมนอยกวารอยละ 50
3. ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สนับสนุน และ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. กําหนดแนวดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชัน้ ป.2,4,5
ชั้น ม.1,2 ใหเปนรูปธรรม
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน และเชื่อถือได
2. ผลการจัดสอบเปนที่
ยอมรับ เที่ยงตรง ยุติธรรม
ตรวจสอบได สะทอน
ศักยภาพและความสามารถ
ของผูเรียนอยางแทจริง
3. นําขอมูลผลการสอบ
ไปใชในการวางแผนพัฒนา

เนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมนําไปปฏิบัติไดจริงและนักเรียน
มีความแมนยําเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดคายวิทยาศาสตร
เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามสามารถในการสื บ เสาะทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง
กิจกรรมฐาน “ทองฟาจําลอง” มีคาเฉลี่ย 4.67 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 และค าเฉลี่ย ระดับ ความพึ งพอใจต่ําสุ ด
อยูในระดับมาก ในเรื่องกิจกรรมฐาน “ปริมาตรหายไปไหน”
มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47
โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 จํ า นวน 189 แห ง
ดําเนินการทดสอบ Pre-O-NET และ Pre-NT เพื่อใช
ผลการทดสอบเปนฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจําปการศึกษา 2557 ครบทุกแหง คิดเปนรอยละ 100

5. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใชขอสอบกลาง
ปการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่ (LAS)

1. โรงเรี ย นดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ขั้ นพื้ นฐานโดยใช ข อสอบกลาง ป การศึ กษา 2557 ระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ป. 2,4,5 ชั้น ม.1,2 ใหเปนรูปธรรม เปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และชื่อถือได จํานวนทั้งสิ้น
200 แห ง โดยแยกเป นโรงเรี ยนสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา-ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 189 แหง
และโรงเรียนเอกชน 11 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. ร อยละของคะแนนเฉลี่ ยระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
- กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คะแนนเต็ ม 30
คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 18.97 คิดเปนรอยละ 63.24
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน
- กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย คะแนนเต็ ม
35 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 15.91 คิดเปนรอยละ 45.44
- กลุ มสาระการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 16.54 คิดเปนรอยละ 41.35
- กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คะแนนเต็ ม
35 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 14.94 คิดเปนรอยละ 42.68
2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
- กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 20.44 คิดเปนรอยละ 51.10
- กลุ มสาระการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 14.21 คิดเปนรอยละ 35.53
- กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คะแนนเต็ ม
35 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 18.36 คิดเปนรอยละ 52.47
2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 19.89 คิดเปนรอยละ 49.72
- กลุ มสาระการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 12.92 คิดเปนรอยละ 32.30
- กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 17.69 คิดเปนรอยละ 44.22
- กลุ มสาระการเรี ยนรู สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คะแนนเต็ม 35 คะแนน คะแนนที่สอบได เฉลี่ ย
14.30 คิดเปนรอยละ 40.72
- กลุ ม สาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย
10.00 คิดเปนรอยละ 25.06
2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
- กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย คะแนนเต็ ม
50 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 21.70 คิดเปนรอยละ 43.40
- กลุ มสาระการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 12.61 คิดเปนรอยละ 31.53
- กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คะแนนเต็ ม
40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย 22.20 คิดเปนรอยละ 55.56
- กลุ มสาระการเรี ยนรู สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คะแนนเต็ม 35 คะแนน คะแนนที่สอบได เฉลี่ ย
14.83 คิดเปนรอยละ 42.37
- กลุ ม สาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่สอบไดเฉลี่ย
13.84 คิดเปนรอยละ 34.69
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6. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ผูเรียน NT ปการศึกษา
2557

1. กําหนดแนว
ดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ป.3
ใหเปนรูปธรรม เปนระบบที่
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
และเชื่อถือได
2. ผลการจัดสอบเปนที่
ยอมรับ เที่ยงตรง ยุติธรรม
ตรวจสอบได สะทอน
ศักยภาพและความสามารถ
ของผูเรียนอยางแทจริง
3. นําขอมูลผลการสอบ
ไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน

1. โรงเรี ย นดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานโดยใชขอสอบกลาง ปการศึกษา 2557 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ป.2,4,5 ชั้น ม.1,2 ใหเปนรูปธรรม
เป น ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม าตรฐาน และชื่ อ ถื อ ได
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 200 แห ง โดยแยกเป น โรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
จํานวน 189 แหง และโรงเรียนเอกชน 11 แหง คิดเปน
รอยละ 100
2. โรงเรี ย นทุ ก แห ง มี ผ ลการจั ด สอบเป น ที่ ย อมรั บ
เที่ ย งตรง ยุ ติ ธ รรม ตรวจสอบได สะท อนศั กยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง
3. ร อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้
3.1 ด า นภาษา มี คุ ณ ภาพเฉลี่ ย ร อ ยละ 53.23
ระดับการพัฒนา 2.46
3.2 ดานคิดคํานวณ มีคุณภาพเฉลี่ย รอยละ 43.63
ระดับการพัฒนา 1.46
3.3 ด า นเหตุ ผ ล มี คุ ณ ภาพเฉลี่ ย ร อยละ 52.69
ระดับการพัฒนา 4.06
7. สงเสริมพัฒนาผูเรียนให
1. พัฒนาผูเรียนใหเปน
1. ผลการประเมิ น การอ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
มีความสามารถอานออก ผูมีความสามารถอานออก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เขียนได อานคลอง
เขียนได อานคลอง เขียน
นั ก เรี ย นปกติ ที่ เ ข า รั บ การประเมิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
เขียนคลอง
คลอง อยางมีประสิทธิภาพ 3,450 คน มีผลการประเมินการอานออกเขียนได ดังนี้
2. พัฒนาคุณภาพการ
1.1 ผลการประเมินการอา นออก ระดับดีเยี่ย ม
เรียนการสอนภาษาไทยและ จํ า นวน 1,500 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 43.48 ระดั บ ดี ม าก
การเตรียมความพรอมการ จํานวน 494 คน คิ ดเปน รอยละ 14.32 ระดับ ดี จํา นวน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
423 คน คิดเปนรอยละ 12.26 ระดับพอใช จํานวน 403 คน
เรียนภาษาไทย (NT, O-NET) คิ ด เป น ร อยละ 12.26 ระดั บ ปรั บ ปรุ ง จํ า นวน 255 คน
และการประเมินผลนักเรียน คิดเปนรอยละ 7.39 ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 176 คน
นานาชาติ (PISA)
คิดเปนรอยละ 5.10 และระดับอานไมออก จํานวน 199 คน
3. พัฒนาผูเรียนการ
คิดเปนรอยละ 5.77
อานรูเรื่องและสื่อสารได
1.2 ผลการประเมินการเขียนได ระดับดีเยี่ยม จํานวน
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห 964 คน คิดเปนรอยละ 27.94 ระดับดีมาก จํานวน 483 คน
และการแกปญหาทางการ คิดเปนรอยละ 14.00 ระดับดี จํานวน 509 คน คิดเปนรอยละ
เรียนที่สูงขึ้น
14.75 ระดั บพอใช จํ านวน 544 คน คิ ดเป นร อยละ 15.77
ระดั บปรั บปรุ ง จํ านวน 342 คน คิดเปนรอยละ 9.91 ระดั บ
ปรับปรุงเรงด วน จํานวน 236 คน คิดเปนร อยละ 6.84 และ
ระดับเขียนไมได จํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 10.79
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2. ผลการประเมิ น การอ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
นั กเรี ย นปกติ ที่ เข า รั บ การประเมิ นทั้ งสิ้ น จํ า นวน
2,992 คน มีผลการประเมินการอานออกเขียนได ดังนี้
2.1 ผลการประเมินการอานออก ระดับดีเยี่ยม จํานวน
1,587 คน คิดเปนรอยละ 53.04 ระดับดีมาก จํานวน 512 คน
คิดเปนรอยละ 17.11 ระดับดี จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ
13.07 ระดั บพอใช จํ านวน 247 คน คิ ดเป นร อยละ 8.26
ระดับปรับปรุง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 3.91 ระดับ
ปรั บปรุ งเรงด วน จํ านวน 71 คน คิดเปนร อยละ 2.37 และ
ระดับอานไมออก จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 2.24
2.2 ผลการประเมินการเขียนได ระดับดีเยี่ยม จํานวน
1,091 คน คิดเปนรอยละ 36.46 ระดับดีมาก จํานวน 605 คน
คิดเปนรอยละ 20.22 ระดับดี จํานวน 552 คน คิดเปนรอยละ
18.45 ระดั บพอใช จํ านวน 361 คน คิ ดเป นร อยละ 12.07
ระดับปรับปรุง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 6.55 ระดับ
ปรั บปรุ งเรงด วน จํ านวน 87 คน คิดเปนร อยละ 2.91 และ
ระดับเขียนไมได จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 3.34
3. ผลการประเมิ น การอ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นั กเรี ย นปกติ ที่ เข า รั บ การประเมิ นทั้ งสิ้ น จํ า นวน
2,723 คน มีผลการประเมินการอานออกเขียนได ดังนี้
3.1 ผลการประเมิ นการอ านออก ระดั บดี เยี่ ยม
จํานวน 1,406 คน คิดเปนรอยละ 51.63 ระดับดีมาก จํานวน
533 คน คิดเปนรอยละ 19.57 ระดับดี จํานวน 378 คน คิดเปน
รอยละ 13.88 ระดับพอใช จํานวน 230 คน คิดเป นรอยละ
8.45 ระดั บปรั บปรุ ง จํ านวน 89 คน คิ ดเป นร อยละ 3.27
ระดับปรับปรุงเรงด วน จํานวน 36 คน คิ ดเป นรอยละ 1.32
และระดับอานไมออก จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 1.87
3.2 ผลการประเมินการเขียนได ระดับดีเยี่ยม จํานวน
705 คน คิดเปนรอยละ 25.89 ระดับดีมาก จํานวน 583 คน
คิดเปนรอยละ 21.41 ระดับดี จํานวน 575 คน คิดเปนรอยละ
21.12 ระดั บพอใช จํ านวน 464 คน คิ ดเป นร อยละ 17.04
ระดับปรับปรุง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 7.23 ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และ
ระดับเขียนไมได จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 3.31
4. ผลการประเมิ น การอ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
นั กเรี ย นปกติ ที่ เข า รั บ การประเมิ นทั้ งสิ้ น จํ า นวน

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน
2,629 คน มีผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง ดังนี้
4.1 ผลการประเมินการอานคลอง ระดับดีเยี่ยม จํานวน
977 คน คิดเปนรอยละ 37.16 ระดับดีมาก จํานวน 666 คน
คิดเปนรอยละ 25.33 ระดับดี จํานวน 590 คน คิดเปนรอยละ
22.44 ระดั บพอใช จํ านวน 261 คน คิ ดเป นร อยละ 9.93
ระดั บปรั บปรุ ง จํ านวน 79 คน คิ ดเป นร อยละ 3.00 ระดั บ
ปรั บปรุ งเรงด วน จํ านวน 24 คน คิดเปนร อยละ 0.91 และ
ระดับอานไมคลอง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 1.22
4.2 ผลการประเมิ นการเขี ยนคล อง ระดั บดี เยี่ ยม
จํานวน 721 คน คิดเปนรอยละ 26.82 ระดับดีมาก จํานวน
476 คน คิดเปนรอยละ 17.71 ระดับดี จํานวน 559 คน คิดเปน
รอยละ 20.80 ระดับพอใช จํานวน 458 คน คิดเป นรอยละ
17.04 ระดับปรับปรุง จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 8.63
ระดับปรับปรุงเรงดวน จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 3.79
และระดับเขียนไมคลอง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 1.93
5. ผลการประเมิ น การอ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นั กเรี ย นปกติ ที่ เข า รั บ การประเมิ นทั้ งสิ้ น จํ า นวน
3,263 คน มีผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง ดังนี้
5.1 ผลการประเมินการอานคลอง ระดับดีเยี่ยม จํานวน
843 คน คิดเปนรอยละ 25.84 ระดับดีมาก จํานวน 607 คน
คิดเปนรอยละ 18.60 ระดับดี จํานวน 590 คน คิดเปนรอยละ
18.08 ระดั บพอใช จํ านวน 678 คน คิ ดเป นร อยละ 20.78
ระดับปรับปรุง จํานวน 367 คน คิดเปนรอยละ 11.25 ระดับ
ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 4.47 และ
ระดับอานไมคลอง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 0.98
5.2 ผลการประเมิ นการเขี ยนคล อง ระดั บดี เยี่ ย ม
จํานวน 714 คน คิดเปนรอยละ 26.34 ระดับดีมาก จํานวน
591 คน คิดเปนรอยละ 21.80 ระดับดี จํานวน 628 คน คิดเปน
รอยละ 23.16 ระดับพอใช จํานวน 477 คน คิดเป นรอยละ
17.59 ระดับปรับปรุง จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 6.90
ระดับปรับปรุงเรงด วน จํานวน 81 คน คิ ดเป นรอยละ 2.99
และระดับเขียนไมคลอง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 1.22
6. ผลการประเมิ น การอ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นั กเรี ย นปกติ ที่ เข า รั บ การประเมิ นทั้ งสิ้ น จํ า นวน
2,598 คน มีผลการประเมินการอานคลองเขียนคลอง ดังนี้
6.1 ผลการประเมินการอานคลอง ระดับดีเยี่ยม จํานวน
1,076 คน คิดเปนรอยละ 41.42 ระดับดีมาก จํานวน 629 คน
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คิดเปนรอยละ 24.21 ระดับดี จํานวน 545 คน คิดเปนรอยละ
20.98 ระดั บพอใช จํ านวน 259 คน คิ ดเป นร อยละ 9.97
ระดั บปรั บปรุ ง จํ านวน 67 คน คิ ดเป นร อยละ 2.58 ระดั บ
ปรั บปรุ งเรงด วน จํ านวน 16 คน คิดเปนร อยละ 0.62 และ
ระดับอานไมคลอง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.23
6.2 ผลการประเมิ นการเขี ยนคล อง ระดั บดี เยี่ ยม
จํานวน 652 คน คิดเปนรอยละ 25.10 ระดับดีมาก จํานวน
512 คน คิดเปนรอยละ 19.71 ระดับดี จํานวน 636 คน คิดเปน
รอยละ 24.48 ระดับพอใช จํานวน 526 คน คิดเป นรอยละ
20.25 ระดับปรับปรุง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 6.97
ระดับปรับปรุงเรงด วน จํานวน 66 คน คิ ดเป นรอยละ 2.54
และระดับเขียนไมคลอง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 0.96
8. พัฒนาคุณภาพ
สงเสริมสนับสนุนและ
1. ผลจากการประเมินสภาพแวดลอม 2 ดาน คือ ดาน
การศึกษาปฐมวัย
พัฒนาสภาพแวดลอมทั้งภายใน การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เหมาะสมกับเด็ก
ดานการจัดสภาพแวดลอม และภายนอกหองเรียนใหเอื้อ และดานการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนและแหลง
ตอการเรียนรู
เรี ย นรู ที่ เหมาะสมกั บ เด็ ก จํ า นวน 12 รายการพิ จ ารณา
ปรากฏวา โรงเรียนจํานวน 172 โรงเรียน ที่อยูในเครือขาย
สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน 19 เครื อข า ย ได ป ระเมิ น ตนเอง
สงไปยังเครือขายฯ และเครือขายฯแตงตั้ งกรรมการออก
ประเมินเพื่อคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบของเครือขายฯ
จํานวนเครื อข ายฯละ 1 โรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนที่ ได เป น
ตนแบบดานการจัดสภาพแวดลอมมีการปฏิบัติทุกรายการ
และสรุปผลการประเมินไดระดับดีมากทั้งสองดาน
2. เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการตามวัยในโรงเรียนตนแบบ
ดานสภาพแวดลอม มีผลการประเมินพัฒนาการที่นักเรียน
ไดระดับคุณภาพ 3 ทั้ง 4 ดาน จํานวน 19 โรงเรียน
9. พัฒนาประสิทธิภาพการ
1. เพื่อเปนการเตรียม
กิจกรรมการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
จัดการศึกษาปฐมวัย
ความพรอมใหบุคลากร
ประเทศไทย
ปฐมวัยเกิดความเขาใจใน
1. สถานศึกษามีการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นอย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณคาสื่อวัสดุอุปกรณ
พุทธศักราช 2557 และ
สนับสนุน คิดเปนรอยละ 93.06 รองลงมาลําดับที่ 2 การ
สามารถพัฒนาหลักสูตร
จัดบุคลากรใหเพียงพอ เหมาะสม และพัฒนาครูผูสอนและ
สถานศึกษาปฐมวัยให
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจ
สอดคลองกันได
คิด เป น รอยละ 88.89 ลํ า ดับ ที่ 3 มี การประเมิ นผลการ
2. เพื่อสงเสริม
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 88.89
สนับสนุนใหโรงเรียนที่เปด ด า นการมี ส ว นร ว มของบุ ค คล องค ก ร หรื อ หน ว ยงานที่
สอนระดับปฐมวัยในสังกัด เกี่ ย วข อง พบว า ผู ป กครองมี ส ว นร ว มมากที่ สุ ด คิ ด เป น
อบรมปฏิบัติการ สราง
ร อยละ 100 รองลงมาคื อผู นํ า เครื อข า ยท องถิ่ น (Local
ความรูความเขาใจแก
Network) คิด เปน รอยละ 95.83 และลํ าดั บ ที่ 3 องค กร
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โครงการ

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ผูปกครองเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูที่
สงเสริมคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
3. เพื่อประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปการศึกษา 2557
4. เพื่อประเมิน
โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัย
ตนแบบ โรงเรียนศูนยเด็ก
ปฐมวัยตนแบบเครือขาย
และโรงเรียนอนุบาลประจํา
เขตพื้นที่การศึกษา
5. เพื่อนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยใช
รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลาย
6. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย โดยใชระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ปกครองสวนทองถิ่น คิดเปนรอยละ 16.67
2. ครูผูสอนปฐมวัย รอยละ 100 มีประสิทธิภาพในการ
จัดประสบการณการเรียนรู
3. เด็ ก ปฐมวั ย ร อยละ 100 ได รับ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถและพฤติกรรมของเด็กโดยการจัดทําโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง พบว า มี พั ฒ นาการดี ขึ้น หลั ง จากการทํ า
โครงงานวิทยาศาสตร
4. เด็ ก ปฐ ม วั ย ร อย ล ะ 1 0 0 มี ผ ลก า รพั ฒ น า
ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยอยูในระดับดีขึ้นไป
5. ครูผูสอน รอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการอบรม
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ในโครงการ
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 1-4 อยูในระดับดี
ขึ้นไป
กิจกรรมการประเมินโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ
- โรงเรี ย นศู น ย เ ด็ ก ปฐมวั ย ต น แบบ ร อ ยละ 100
มีผ ลการประเมิ น โรงเรี ย นศู น ย เด็ กปฐมวั ย ต น แบบอยู ใน
ระดับดีขึ้นไป
กิ จ กรรมการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นปฐมวั ย
ปการศึกษา 2557
- นักเรียนสวนใหญมีระดับพัฒนาการอยูในระดับดีทุก
ด า น โดยมี รอยละของนั กเรี ย นตามระดั บ พั ฒ นาการใน
ระดับดี ดานอารมณ-จิตใจ สูงสุดรอยละ 96.66 รองลงมา
คือ พัฒนาการดานสังคม รอยละ 94.17 พัฒนาการดานสติปญญา
รอยละ 85.97 และพัฒนาการดานรางกาย รอยละ 84.52
กิจกรรมการศึกษาการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ กษาระดั บ ปฐมวั ย ร อยละ 100
มีการจัดทําปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน นโยบาย และความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น มีภารกิจ จุดหมาย มาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค โครงสร า งหลั กสู ต ร มี ก ารจั ด
ประสบการณ การจั ด สภาพแวดล อม และการประเมิ น
พัฒนาการ มีคาเฉลี่ย 4.00
กิ จ กรรมพั ฒ นาพ อ แม ผู ป กครองเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ
เสริมสรางคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
- ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาพ อ แม
ผูปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะเด็กปฐมวัย
ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยประเมินจาก
ความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยของผลสําเร็จ รอยละ
86.11 อยูในระดับดีมาก
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โครงการ

10.เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

11.การนําผลการทดสอบไป
ใชเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนดานภาษา
(Literacy) ดานคํานวณ
(Numeracy) และดาน
เหตุผล (Reasoning)

12.พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาผูนาํ
นักเรียนในการเรียนรูและ
สามารถใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารไดอยางนอย 2
ภาษา ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศเพื่อนบาน
2. พัฒนาผูน ํานักเรียน
เพื่อสรางการเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน
1. เพื่อใหครูสามารถ
วิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางในการออก
ขอสอบมาตรฐานได
2. เพื่อฝกครูผูสอน
ในการวินิจฉัยผูเรียน
รายบุคคล (Diagnostic)
3. เพื่อใหครูผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลาง และใชแนวการ
สอนแบบเปด (Open
Approach)
1. เพื่อใหครูผูสอน
คณิตศาสตรมีความรูความ
เขาใจในแนวทางการสอนที่
หลากหลายในการคิดหาคําตอบ
2. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
คณิตศาสตรในการใช
แนวคิดแบบเปด (Open
Approach) โดยสามารถนํา
ยุทธวิธีชวยคิดคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
- ครูผูสอนระดับปฐมวัย รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหเปนผูนํานักเรียน
เพื่อสรางการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน โดยการศึกษาคูมือ
อานคลอง เขียนคลอง สื่อสารคลอง สูอาเซียน

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อสรางเครื่องมือ
วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู : รายวิ ช าหน า ที่ พ ลเมื อ ง
รายวิชาประวัติศาสตร และคานิยมหลัก 12 ประการ” ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ครู ร อ ยละ 100 มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู : รายวิชาหนาที่พลเมือง
รายวิชาประวัติศาสตร และคานิยมหลัก 12 ประการ และ
แบบ ปพ.
3. ครูรอยละ 100 สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับปรุง
คูมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน
4. ครูรอยละ 100 สามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทํา
และประยุ ก ต ใ ช แ นวทางการวั ด และประเมิ น ผลอย า ง
หลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร
1. ครู ผู ส อนคณิ ต ศาสตร ร อ ยละ 100 ทั้ ง ระดั บ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
แนวทางการสอนที่หลากหลายในการคิดหาคําตอบ และ
สามารถนําไปประยุกตใชได
2. ครู ผู ส อนคณิ ต ศาสตร ร อ ยละ 100 ทั้ ง ระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรูความเขาใจยุทธวิธี
ชวยคิดคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21
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โครงการ
13.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูสูสากล การ
แขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ.2558

14.พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร
และหนาทีพ่ ลเมือง

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

1. เพื่อดําเนินการจัด
สอบแขงขันทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหแกนักเรียน
ทุกคนในสังกัด ทัง้ ระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อสงเสริม
อัจฉริยภาพผูเรียนที่มี
ความสามารถดาน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรควบคูกับการ
พัฒนาดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. เพื่อใชกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการเปน
สื่อกลางนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และพัฒนา
เนื้อหาสาระใหมีความ
ทันสมัยกาวสู
มาตรฐานสากล
4. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูผูสอน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรในการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
นโยบายการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสาระวิชา
ประวัติศาสตรและหนาที่
พลเมือง ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจและ
ทักษะในการพัฒนา

1. นักเรียน รอยละ 30 เขาสอบแขงขันทางวิชาการดาน
คณิต ศาสตรแ ละวิท ยาศาสตรได รับ การคั ดเลือกเขา สอบ
รอบสอง ระดับประเทศ ณ ศูนยสอบ สํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
2. โรงเรี ย นที่ มี ค รู ผู ส อนคณิ ต ศาสตร แ ละครู ผู ส อน
วิทยาศาสตร เขารวมโครงการ มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรี ย นรู ต ามแนวทางปฏิ รู ป การเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21
รอยละ 100

1. ครูผูสอนสังคมศึกษารอยละ 100 มีความพึงพอใจที่
ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรและหนาที่
พลเมือง
2. สถานศึกษา รอยละ 100 มีการจัดการเรียนการสอน
หนาที่พลเมืองเปนรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชัน้
3. โรงเรียนมีหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาหนาที่พลเมือง
ทุกระดับชัน้
4. ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมเด็ก
และเยาวชนไทยใหมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตร
และความเปนชาติไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
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15.พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่
เปดสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

16.สงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
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หลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมวิชาหนาที่
พลเมืองในทุกระดับชัน้
3. เพื่อใหผูเขาอบรม
มีความรูความเขาใจ และ
นํากิจกรรมไปจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร
และหนาทีพ่ ลเมือง
1. เพื่อยกระดับและ
ขับเคลื่อนการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่เปด
สอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่เปดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหมีคุณภาพ
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่เปดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหสูงขึ้น
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ตามแนวนโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ

พระมหากษัตริย และเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
มีความปรองดอง สมานฉันท เพื่อสันติสุขในสังคมไทย

1. ผูบริหารโรงเรียน และหัวหนาครูวิชาการ ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร อ ยละ 100 มี ค วามรู ค วามเข า ใจ และ
มีประสบการณในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
ทะเบียนและวัดผล และการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ กษาที่ เป ด สอนถึ ง
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สูงขึ้น
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 มี ค ะแนน O-NET พั ฒ นาการดี เ ยี่ ย ม ในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนลําดับที่ 4 ของประเทศ

1. นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร อ มน อ ย และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไดรับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบของกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษแบบเขม ดังนี้
1) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 60 คน
คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย
2) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 จํานวน 120 คน
คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย
2. ผลการประเมินคะแนนทดสอบหลังเรียน นักเรียน
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17.การจัดทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2557

18.การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของ
นักเรียน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปการศึกษา 2558
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3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
1. เพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดวย
ความโปรงใส ยุติธรรม
2. เพื่อใหโรงเรียนนําผล
การสอบเปนองคประกอบ
หนึ่งในการตัดสินผลการ
เรียนของผูเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อใหนักเรียนใชเปน
องคประกอบคะแนนสําหรับ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
4. เพื่อใหหนวยงาน
ทางการศึกษานําผลการ
สอบไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
แสดง เวทีการประกวดและ
แขงขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนมีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการและมี
ศักยภาพในดานกิจกรรม
กีฬา ศิลปะ การแสดง และ
การประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ

มีความกาวหนา รอยละ 14.09
3. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การร ว ม
กิ จ กรรมค า ยภาษาอั ง กฤษ อยู ในระดั บ ดี ม าก มี ค า เฉลี่ ย
4.50
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 เขาสอบ
O-NET ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2,582 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 785 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 56 คน
2. สนามสอบ รอยละ 100 ปฏิบัติตามระเบียบ คูมื อ
ของ สทศ.
3. โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
นํ า ผลการทดสอบไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1. โรงเรียนสงกิจกรรมเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
จํ านวน 165 แห ง คิ ดเป นร อยละ 87.31 โดยมี นั กเรี ยน
เขารวมกิจกรรมการแขงขัน 1,533 ทีม นักเรียน 3,579 คน
ครูผูควบคุมนักเรียน จํานวน 2,376 คน
2. โรงเรี ย นได รั บ เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ การแข ง ขั น
จํานวน 51 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 26.99
3. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม พบวา ดานความ
พรอม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ และมี
คาเฉลี่ยทุกรายการ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.88) ดาน
กระบวนการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกราย และ

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

อันเปนการเตรียมความ
มีคาเฉลี่ยทุกรายการ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.81) และ
พรอมใหกับเด็กและเยาวชน ดานผลผลิต มีค วามพึง พอใจอยูในระดับ มากทุกรายการ
ซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ และมีคาเฉลี่ยทุกราย อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.06)
ในอนาคต
3. เพื่อนําเสนอผลงาน
ของผูบริหาร ครู และ
นักเรียน
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ผลการดําเนินงาน

1. สงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูและสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมี
สวนรวม

1. เพื่อสงเสริมการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหาร
จัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภายใน
โรงเรียนโดยใชโครงงาน
เปนฐาน
2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร
และครูผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจ สามารถนํา
ความรูไปใชออกแบบการ
เรียนการสอน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดในทุกสาระการ
เรียนรู
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ของครูที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ออกแบบหนวยการเรียนรู
และแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ
4. เพื่อสงเสริม
สถานศึกษาพอเพียงสราง
เครือขายการเรียนรูระหวาง
โรงเรียนและชุมชน
1. เพื่อใหโรงเรียน
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในเรื่องสุขภาพ
ของนักเรียน ครู และ
บุคลากร ผานกิจกรรม
โครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดี
2. เพื่อใหโรงเรียนจัด
เมนูอาหารที่มีคุณภาพ
สําหรับนักเรียนทุกคน ทุกวัน
3. เพื่อใหโรงเรียน
สามารถดําเนินงานสงเสริม

1. โรงเรียนกลุมเป าหมาย รอยละ 80.00 ผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง
2. โรงเรียนกลุมเปาหมาย รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา
เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนไดรับการพัฒ นาเปนสถานศึกษาพอเพีย ง
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ และศูนยการเรียนรู
4. ครูมีความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในการพัฒนา
ผูเรียน
5. นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียน ไดรับการ
พัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ติดตามเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา

1. โรงเรี ย นกลุ ม เป า หมายในสั ง กั ด อํ า เภอละ 2 โรง
รวม 16 โรง ดําเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี เปน
โรงเรียนตนแบบ ประจําปงบประมาณ 2558
2. นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพร า งกาย สมบู ร ณ แข็ ง แรง
มี ส ติ ป ญ ญา เฉลี ย วฉลาด และสามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริโภคได
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ผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันแบบยัง่ ยืน เพื่อ
สนับสนุนเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียนได
เพื่อใหโรงเรียนจัด
สถานที่รบั ประทานอาหาร
ปรุงอาหาร จําหนายอาหาร
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล น้ําดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. เพื่อจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนไทยเปน นักเรียนของสํานักงานเขต
พลเมืองดีตามวิถี
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประชาธิปไตย ประจําป สุราษฎรธานี เขต 2
งบประมาณ 2558
2. เพื่อใหการ
ดําเนินงานสภานักเรียน
ดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม มีความเขมแข็ง
ชัดเจน และมีคุณภาพ
สอดคลองกับนโยบายของ
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
และคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
4. การปองกันและแกไข
1. เพื่อประชุมชี้แจงการ
ปญหายาเสพติดใน
เรงรัดการดําเนินงานดาน
สถานศึกษา ประจําป
การปองกันและแกไขปญหา
งบประมาณ 2558
ยาเสพติดในสถานศึกษาแก
ครูผูบริหารสถานศึกษา
2. เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
และเปนแนวรวมในการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชน
3. เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาสรางกลไกการ
บริหารจัดการงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

ผลการดําเนินงาน

1. ประธานสภานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ร อยละ 100 และครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสภานั กเรี ย นของ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง รอยละ 100 มีความรูความเขาใจ
ในการสร า งความเข ม แข็ ง องค ก รสภานั ก เรี ย นและ
ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น เพื่ อ เสริ ม สร า งให นั ก เรี ย น
มีคุณลักษณะอั นพึงประสงค และคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ อยางเปนรูปธรรม
2. สภานั ก เรี ย นของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความเขมแข็ง สามารถ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมได อ ย า งต อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
1. ผูบริหารการศึกษาและครูผูรับผิดชอบ รอยละ 100
มีความรูความเขาใจในนโยบายการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2. สถานศึ ก ษาสามารถดํ า เนิ น การสร า งภู มิ คุ ม กั น
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

5. อบรมลูกเสือตานภัย
1. เพื่อใหผูเขารับการ
ยาเสพติดในสถานศึกษา ฝกอบรมไดรับการ
ประจําปงบประมาณ
เสริมสรางความรูความ
2558
เขาใจเกีย่ วกับยาเสพติด
2. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
และเปนแนวรวมในการ
ปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน
3. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับการ
เสริมสรางภูมิคุมกันและ
ทักษะในการปองกันตนเอง
ใหหางไกลจากยาเสพติด
6. โครงการประกาศ
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ
เจตนารมณรวมพลัง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
แผนดิน เอาชนะยาเสพติด เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 87 พรรษา
5 ธันวาคม 2557
2. เพื่อรณรงคสราง
กระแสปลุกจิตสํานึกในการ
ปองกันแกไขปญหา และ
แสดงใหเห็นถึงพลังความ
สามัคคี รวมเปนพลัง
แผนดิน เอาชนะเยาเสพติด
3. เพื่อกระตุนใหเด็ก
เยาวชน เกิดความตระหนัก
และเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหายาเสพติด
4. เพื่อสรางแนวรวม
ในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางเปนระบบ
โดยดึงผูมสี วนเกี่ยวของมา
เปนแนวรวมและเครือขาย

ผลการดําเนินงาน
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เขารวมโครงการ รอยละ 100
มีคุณสมบัติที่พงึ ประสงคในการตานภัยยาเสพติด รูจักการ
ปองกันตัวเองใหหางไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เขารวมโครงการ มีภูมิคุมกันและ
ทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด

1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ รอยละ100 มีจิตสํานึก
และเกิดความตระหนักในการมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีทักษะชีวิต
เพื่ อใหป ลอดภั ยจากยาเสพติ ดและพร อมจะเป นเยาวชน
ตนแบบ
3. ผู เ ข า ร ว มโครงการมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ค า นิ ย ม เห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง มี จิ ต อาสา มี ทั ก ษะชี วิ ต
ในการปองกันยาเสพติด รวมทั้งรวมกันตานภัยยาเสพติดได
และเปนพลเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม ไดในที่สุด

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

โครงการ
1. พัฒนาครูการจัดการ
เรียนรวม

2. พัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงคของโครงการ

ผลการดําเนินงาน

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหแกเด็กและ
เยาวชนพิการใหไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมอยาง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. เพื่อใหเด็กพิการเรียน
รวมไดรับสิทธิและโอกาสที่
เทาเทียมกันในการไดรบั
การพัฒนาการเรียนรูใน
รูปแบบที่เหมาะสมอยาง
เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล
ไดรับบริการสื่อ สิง่ อํานวย
ความสะดวก เพื่อเขาถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการดํารงชีวิต
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมเขาสู
มาตรฐานการเรียนรวม และ
จัดระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ทั้งการ
บริหารจัดการคุณภาพครู
และคุณภาพผูเรียน
4. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กเรียนรวมได
อยางเหมะสม และมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อใหสถานศึกษามี
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยมีกระบวนการ
วิธีการ และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อสงเสริมใหครูเกิด

ครูผูสอนมีความรูดานเนื้อหาและสามารถนําไปในการ
พัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเขาสูมาตรฐานเรียนรวม
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสวนใหญอยูใน
ระดั บ ดีถึง ดี เยี่ ย ม คื อ อยู ในระดั บ ดี ร อยละ 69.53 และ
ระดับดีเยี่ยม รอยละ 26.67

1. นักเรียน รอยละ 100 ไดรับการดูแลชวยเหลืออยาง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา
2. เครือขายพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
ร อ ยละ 100 และครู ผู ส อนสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการสอน
แบบใช คํ า ถาม R.C.A. และสามารถนํ า เทคนิ ค การสอน
ดังกลาวไปใชกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

ความรูความเขาใจในการ
สอนแบบใชคําถาม R.C.A.
และสามารถนําเทคนิคการ
สอนดังกลาวไปใชกับ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกนักเรียน
1. เพื่อสงเสริมให
และสถานศึกษา เพื่อรับ สถานศึกษาในสังกัดใหมี
รางวัลพระราชทาน
ความพรอมในการจัด
ปการศึกษา 2558
การศึกษาอยางตอเนื่อง
2. เพื่อสงเสริมคุณภาพ
นักเรียนที่เรียนดีใหไดรับ
การสนับสนุนใหประสบ
ความสําเร็จ
3. เพื่อใหครู นักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ไดมีความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
3. นักเรี ย นได รับ การคุม ครอง ดู แล ชว ยเหลือ อย า ง
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

1. นั ก เรี ย น จํ า นวน 4 คน ได รั บ การกํ า กั บ นิ เ ทศ
แนะนํ า ส ง เสริ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการรั บ การ
ประเมิน
และผานเกณฑการประเมินเพื่อเขารับการ
ประเมินในระดับสูงขึ้นไป จํ านวน 3 คน คิดเปนรอยละ
75.00
2. สถานศึกษา จํานวน 2 แหง ไดรับการกํากับ นิเทศ
แนะนํ า ส ง เสริ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการรั บ การ
ประเมิน และผานเกณฑการประเมินเพื่อเขารับการประเมิน
ในระดับสูงขึ้นไป จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 50.00

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

โครงการ
1. พัฒนาครูกลุมสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีรวมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีทักษะใน
การทํางานรวมกับผูอนื่
ได และมีเจตคติที่ดตี อ
อาชีพ

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับสถาน
ประกอบการในทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีใหสามารถใช
สถานประกอบการใน
ทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหนักเรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดตี ออาชีพ
สุจริต
2. สงเสริมการใช
1. เพื่อสรางบรรยากาศ
กระบวนการวิจัยในการ แหงการเรียนรู และกระตุน
พัฒนางาน
ความสนใจทางดานการวิจัย
ใหผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และ
บุคลากร
2. เพื่อสนับสนุนให
ผูบริหารการศึกษา ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ครูผสู อน
ศึกษานิเทศก และบุคลากร
มีทักษะและประสบการณ
ในการทําวิจัย
3. เพื่อสนับสนุนให
ผูบริหารการศึกษา ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ครูผสู อน
ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ใชผลการวิจัยในการพัฒนา
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
ครูผูสอนมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบาย และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานอาชีพสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียนได มีคาเฉลี่ย 4.05 – 4.36 อยูในคุณภาพ
ระดับมาก

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
ศึ ก ษานิ เ ทศก และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ รอยละ 100 มีทักษะและประสบการณในการ
ทําวิจัย
2. สามารถนําผลงานวิจั ยไปปรั บปรุง พัฒนางานให มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ
3. ขับเคลื่อนระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อใหมีระบบการ
วางแผน สรรหา พัฒนา
บุคลากร บํารุงขวัญ กําลังใจ
และสรางวินัยในการ
บริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรรหา บรรจุ
และแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง
และพนักงานราชการ ให
สอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงาน
3. เสริมสรางวินัยใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษา
4. สรางความเขาใจ
ความสัมพันธ สรางขวัญ
และกําลังใจแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4. พัฒนาครูและบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาขาราชการ
ทางการศึกษาใหมีองค ครูและบุคลากรทางการ
ความรูและสมรรถนะใน ศึกษา ลูกจางประจํา ครู
การปฏิบัติงาน ในดาน อัตราจาง และพนักงาน
การบริหารทรัพยากร
ราชการ ใหสามารถ
บุคคล
ปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะ
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสรางวินัยใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. สรางความเขาใจ
ความสัมพันธ สรางขวัญ
และกําลังใจใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. จัดงานวันครู
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ประจําป 2558
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว “พระผูทรงเปน
ครูแหงแผนดิน” สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์

ผลการดําเนินงาน
1. สามารถสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง และ
พนักงานราชการ ดังนี้
- ขาราชการครู จํานวน 842 ราย
- บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ศึ ก ษานิ เ ทศก จํ า นวน
1 ราย
- เจ า หน า ที่ ธุ ร การ (โครงการคื น ครู ใ ห นั ก เรี ย น)
จํานวน 294 ราย
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100
มีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการเปนขาราชการที่ดี

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100
ได รั บ การพั ฒ นาให มี อ งค ค วามรู แ ละสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100
มีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการเปนขาราชการที่ดี

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของในการจั ด
การศึกษา เขารวมกิจกรรม จํานวน 1,700 คน
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โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ
พระบรมราชินีนาถ “พระผู
ทรงเปนแมและครูแหง
แผนดิน” และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. เพื่อสงเสริมความ
สามัคคีระหวางผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และ
สงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางผูประกอบวิชาชีพ
กับประชาชน ในการพัฒนา
การศึกษาของชาติและ
สังคม
3. เพื่อสงเสริมเชิดชู
เกียรติวิชาชีพครู และ
รณรงคใหสังคมเห็น
ความสําคัญของครู และ
ระลึกถึงพระคุณครู
4. เพื่อธํารงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ

ผลการดําเนินงาน
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โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

1. ประชุมสัมมนาผูบริหาร
1. เพื่อยกระดับและ
โรงเรียนและครูวิชาการ ขับเคลื่อนการบริหารงาน
โรงเรียนขยายโอกาส
วิชาการในโรงเรียนขยาย
ทางการศึกษา
โอกาสทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพ
3. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหสูงขึ้น
2. นิเทศเพื่อยกระดับ
1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น
และบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. เพื่อใหศึกษานิเทศก
พัฒนารูปแบบการนิเทศให
เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพปญหาแตละดานใน
การจัดการศึกษาของแตละ
โรงเรียน

ผลการดําเนินงาน
1. ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น และครู วิ ช าการ ในโรงเรี ย น
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ร อ ยละ 100 มี ค วามรู
ความเขาใจและมีประสบการณในการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทะเบียนและวัดผล และการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
2. โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ กษาที่ เป ด สอนถึ ง
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สูงขึ้น

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 จากการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
สู ง กว า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ ในทุ ก กลุ ม สาระการ
เรียนรู จํานวน 28 แหง คิดเปนรอยละ 15.06 โดยเพิ่ม
สูง ขึ้น จากป การศึกษา 2556 ในทุ กกลุ มสาระการเรีย นรู
จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 5.38 และเมื่อเฉลี่ยรวม
ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพิ่มสูงขึ้นจากปการศึกษา 2556
จํานวน 126 แหง คิดเปนรอยละ 57.75
2. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จากการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
เพิ่มสูงขึ้นจากปการศึกษา 2556 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
จํา นวน 1 แห ง คิ ด เป น รอยละ 2.23 และเมื่ อเฉลี่ ยรวม
ทุกกลุมสาระการเรียนรู เพิ่มสูงขึ้นจากปการศึกษา 2556
จํานวน 28 แหง คิดเปนรอยละ 63.64
3. คะแนนเฉลี่ ย จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีระดับคุณภาพอยูในอันดับที่ 39 ของ
ประเทศ
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โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

ผลการดําเนินงาน

3. เสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบประกันคุณภาพ
โดยใชการมีสวนรวม
และพัฒนาสูความ
เปนเลิศ

1. เพื่อยกระดับในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไมผาน
การรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในรอบที่สาม
2. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาใหมีความเปนเลิศ
เปนตนแบบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานในการผดุง
คุณภาพใหกับโรงเรียนใน
สังกัดที่ผา นการรับรอง
คุณภาพจากผลการประเมิน
จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรอบที่
สาม ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ยั่งยืน
และพรอมรับการประเมิน
คุณภาพจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ในรอบที่สี่

1. สถานศึ กษามี ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่
เขมแข็ง โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม ดังนี้
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 171 แหง มีผล
การประเมิน ดังนี้
- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีค าเฉลี่ ยอยูในระดับ ดีเยี่ย ม จํ านวน 100 แห ง คิ ดเป น
รอยละ 58.48
- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ดี ม าก จํ า นวน 60 แห ง คิ ด เป น
รอยละ 35.09
- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 5.27
- สถานศึกษาที่มี ผลการประเมิน โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใช จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 1.17
- ไม มี ส ถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น โดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง
2) ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จํานวน 189 แห ง
มีผลการประเมิน ดังนี้
- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มี ค า เฉลี่ ย อยู ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จํ า นวน 96 แห ง คิ ด เป น
รอยละ 50.80
- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ดี ม าก จํ า นวน 77 แห ง คิ ด เป น
รอยละ 40.74
- สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี จํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 7.41
- สถานศึกษาที่มี ผลการประเมิน โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใช จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 1.60
- ไม มี ส ถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น โดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง
2. สถานศึ กษาไดรับ การรับ รองการประเมิน คุณ ภาพ
จากภายนอก (สมศ.) โดยภาพรวม ดังนี้
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการรับรอง จํานวน
163 โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อยละ 96.45 และไม ไ ด รับ การ
รับรอง จํานวน 34 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.55
2) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได รับ การรั บ รอง
จํานวน 155 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 82.01 และไมไดรับ
การรับรอง จํานวน 34 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 17.99
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โครงการ
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดใหไดตามมาตรฐาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
1. เพื่อสรางความรูความ
ปฏิบัติตาม
เขาใจใหหนวยงานอื่นที่
พระราชบัญญัติการศึกษา กํากับดูแลสถานศึกษาภาค
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 บังคับ นายทะเบียนของ
และอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษา ในการ
พัฒนาระบบการจัดทํา ดําเนินการตาม
จัดเก็บ และรายงาน
พระราชบัญญัติการศึกษา
เอกสารหลักฐานของ
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 และ
ผูสําเร็จการศึกษา
การจัดทําทะเบียนนักเรียน
2. เพื่อใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดซื้อ ควบคุม
จัดทํา และยกเลิกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ใหถูกตองตามระเบียบ
6. ประชุมคณะกรรมการ
1. เพื่อเสริมสรางความรู
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2. เพื่อรับทราบปญหา
อุปสรรค และขอเสนอ
แนวทางการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน
1. การขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ตามบทบาทของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สงผลใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และบรรลุตามมาตรฐาน มีคุณภาพอยูในระดับดี
2. การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึ ก ษา ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีคุณภาพอยูใน
ระดับตองปรับปรุง

1. สถานศึกษา รอยละ100 มีการปฏิบัติตามแนวทาง
การดํา เนิ นงานตามพระราชบัญ ญัติ การศึกษาภาคบั งคั บ
พ.ศ.2545
2. สถานศึกษา รอยละ 100 มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารหลักฐานฯ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกลุ ม เป า หมาย
เขารวมประชุม รอยละ 90.21
2. กรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่เขาร วมประชุ ม
รอยละ 100 ทราบบทบาทหนาที่และแนวทางในการกํากับ
ติดตาม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

3. เพื่อสงเสริมการ
ทํางานระหวางสถานศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
1. ประชากรวัยเรียนใน
การปฏิบัติงานและการ เขตพื้นที่บริการทุกคนไดรับ
ใหบริการตามภารกิจ
ความเสมอภาคในโอกาส
ของกลุมสงเสริมการจัด ทางการศึกษาอยางทั่วถึง
การศึกษา
2. สงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ใหสามารถพัฒนา
ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ
3. สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ และ
เพื่อปลูกฝงความเปน
ระเบียบวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว
4. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความเขมแข็งในการบริการ
ตามภารกิจ
8. สรางและเพิ่ม
เพื่อสรางและพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
เครือขายตรวจสอบภายใน
เครือขายตรวจสอบ
สถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา
9. ตรวจสอบภายใน
1. สํานักงานเขตพื้นที่
ประจําปงบประมาณ
การศึกษาประถมศึกษา2558
สุราษฎรธานี เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด บริหาร
จัดการทางการเงิน การ
บัญชี และสินทรัพย มี
ประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

1. อัตราการเขาเรียนของนักเรียน
- ระดับกอนประถมศึกษา รอยละ 100
- ระดับประถมศึกษา รอยละ 100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100
2. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของลูกเสือ
3. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีการเปดกองลูกเสือ
และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ
4. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีการรายงานการจบ
การศึกษา

มีเครือขายตรวจสอบภายในสถานศึกษา จํานวน 19
เครือขาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 โรงเรียน ไดรับ
การตรวจสอบ สอบทาน การปฏิบั ติง านดา นการบริ หาร
การเงิน บัญชี และสินทรัพย

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558
โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
หรือแนวทางในการปรับปรุง
แกหนวยรับตรวจ สามารถ
นําขอเสนอแนะจากรายงาน
ผลไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
10.การตรวจติดตามการใช
1. เพื่อตรวจติดตามการ
จายเงินอุดหนุน
ใชจายเงินอุดหนุนของ
ประจําปงบประมาณ
โรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2558
2. เพื่อใหโรงเรียน
เอกชนใชจายเงินอุดหนุน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนแกโรงเรียน
และนักเรียนอยางแทจริง
11.โครงการตรวจติดตาม
1. เพื่อสงเสริมให
ประเมินผลการประกัน โรงเรียนนอกระบบพัฒนา
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนใหมีระบบการ
โรงเรียนนอกระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
2. เพื่อใหโรงเรียนนอก
ระบบมีความรูความเขาใจ
และสามารถดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในได
3. เพื่อติดตามใหความ
ชวยเหลือและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ
4. เพื่อทําใหโรงเรียน
นอกระบบมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี เปนระบบ
12.ประชุมสัมมนา
1. เพื่อใหขาราชการและ
ขาราชการและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา ที่จะ
ทางการศึกษาที่
เกษียณอายุราชการใน
เกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ 2558 ได
เพื่อจัดทําขอมูลผูรับ
จัดทําขอมูลเพื่อรับบําเหน็จ
บําเหน็จ
บํานาญเปนไปอยางรวดเร็ว
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
สามารถเบิกจายเงินเดือนได

ผลการดําเนินงาน

1. โรงเรียนเอกชน ไดรับการตรวจติดตามการใชเงิน
อุดหนุน จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 100
2. โรงเรียนเอกชนสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการใช
จายเงินอุดหนุนอยางถูกตอง จํานวน 22 แหง คิดเปน
รอยละ 100

1. ตรวจติ ด ตามแบบประเมิ น ผลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนนอกระบบ
จํานวน 2 โรง
2. โรงเรีย นนอกระบบมี การดํ า เนิ น การตามประกั น
คุณภาพภายใน และมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการเกษียณอายุราชการ รอยละ 100 ไดจัดทําขอมูล
ผูรับบําเหน็จบํานาญไดอยางถูกตอง
2. การเบิกจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการเกษี ย ณอายุ
ราชการ เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
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อยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2558 มี
ความรูความเขาใจในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเงินที่
ไดรับจากการเกษียณอายุ
ราชการ และการดําเนินการ
เกี่ยวกับหักหนี้สิน เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
13.สรางความเขมแข็งใน
1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการเงิน ดานการเงิน บัญชี และพัสดุ
บัญชี และพัสดุ
ของสถานศึกษา เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กาํ หนด
2. เพื่อใหเจาหนาที่/
ผูปฏิบัตงิ านการเงิน บัญชี
และพัสดุ ของสถานศึกษา
มีความรูความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
14.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหผูบริหาร
เพื่อสรางความรูความ สถานศึกษาและครูหรือ
เขาใจในการควบคุมงาน เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ านพัสดุ
กอสรางอาคารเรียน
ของสถานศึกษา มีความรู
อาคารประกอบ ของ
ความเขาใจและสามารถ
สถานศึกษา
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษาในสังกัด รอยละ 100 ไดรับการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร างความเข มแข็งในการบริหารงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
2. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถ
ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด โปรงใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 18 แหง ไดรับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินการกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ
2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 18 แหง มีความเขมแข็ง
สามารถปฏิบัติงานดวยความถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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15.การขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห
กรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาที่เกี่ยวของ
2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558-2561
3. เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
สถานศึกษา
4. เพื่อพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหมี
ความสอดคลองกับสภาพ
การดําเนินงานของบุคลากร
5. เพื่อติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
6. เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ในการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนา
การศึกษา
16.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพื่อใหครูและบุคลากร
พัฒนาบุคลากร ดาน
ทางการศึกษาในสํานักงาน
ICT เพื่อการเรียนการ เขตพื้นที่การศึกษาและ
สอน
สถานศึกษา มีความรู
ความสามารถในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
17.เพิ่มศักยภาพครูและ
1. เพื่อใหบุคลากรใน
บุคลากรดานเทคโนโลยี สถานศึกษาที่รับผิดชอบใน
สารสนเทศ
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
มีความรูความเขาใจ และมี
ทักษะในการใชโปรแกรม

ผลการดําเนินงาน
จากการขั บ เคลื่ อ นนโยบายพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
สํา นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร ธ านี
เขต 2 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. มี แ นวทางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการพั ฒ นา
การศึกษา
2. มีระบบติ ดตามและประเมิ นผลการดําเนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสามารถใช ICT ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามสามารถ
ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สถานศึกษาสามารถใช ICT ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ประยุกตในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศในสถานศึกษา
2. เพื่อสํารวจปญหาและ
สภาพการใชงานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตของ
สถานศึกษา
18.ประชุมคณะกรรมการ
1. เพื่อใหการบริหารจัด
เขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาของสํานักงานเขต
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2
สุราษฎรธานี เขต 2 เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา รวมคิด
รวมทํา รวมรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาไดตามที่
กฎหมายกําหนด
2. เพื่อใหคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามีสวน
รวมและมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
19.สนับสนุนและพัฒนา
1. เพื่อสนับสนุนการ
นโยบายเฉพาะกิจ
ดําเนินงานตามจุดเนน
เรงดวนเพื่อแกไขปญหา นโยบายของหนวยงานตน
ของสํานักงานเขตพื้นที่ สังกัดใหลุลวงอยางมี
การศึกษาประถมศึกษา ประสิทธิภาพ
สุราษฎรธานี เขต 2
2. เพื่อแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นใน
การดําเนินงานของ
สถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. กลุม/หนวย และ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถดําเนินงานตาม
จุดเนนนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด หรืองาน
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ส ว นร ว มและมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ
2558 รอยละ 90.54 สามารถแกปญหาอุป สรรคในการ
ดําเนินงานและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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20.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
1. เพื่อใหการบริหารจัด
การปฏิบัติงานและการ การศึกษาของสํานักงาน
ใหบริการตามภารกิจ
เขตพื้นที่การศึกษาเปนไป
ของกลุมนโยบายและแผน อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สามารถ
สนับสนุน สงเสริมการจัด
การศึกษา ใหบรรลุเปาหมา
ของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุน
สงเสริม ใหสถานศึกษา
สามารถพัฒนายุทธศาสตร
ในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
21.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. เพื่อสรางความรูความ
ตามคํารับรองการ
เขาใจในการดําเนินงานตาม
ปฏิบัติราชการ ประจําป คํารับรองการปฏิบัติการ
งบประมาณ พ.ศ.2558 ประจําป และการ
ดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการประจําป ให
บุคลากรในหนวยงาน
ตระหนักในภารกิจที่ตอง
ดําเนินการใหประสบ
ความสําเร็จ
2. เพื่อพัฒนาระบบ
กํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงานที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ให
สามารถเชื่อมโยงการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
3. เพื่อกําหนดเจาภาพ
หลักและผูกํากับดูแลตัวชี้วดั
ผูเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด
ในการดําเนินงานตาม
กลยุทธ จุดเนน และทุก

ผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ
2558 ในส ว นรั บ ผิ ด ชอบของกลุ ม นโยบายและแผน
รอยละ 75.00 สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไวในแผน

ผูเขารับการประชุมสัมมนา รอยละ 100 มีความรูความ
เข า ใจแนวทางการดํ า เนิ น งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการ
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ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดทีป่ รากฏเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ครบถวนทุกตัวชี้วัด
4. เปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการประจําป
5. เพื่อใหการรายงานผล
การดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป ในรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน
ตามแบบ และปฏิทินการ
รายงานผานระบบ KRS
และระบบ ARS ทันตาม
เวลาที่กําหนด
22.ประชุมสัมมนาผูบริหาร
1. เพื่อใหผูบริหาร
1. บุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีความรู
การศึกษา/ขาราชการ การศึกษาและบุคลากร
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากรทางการ ทางการศึกษาในสังกัดได
2. บุคลากรที่เขารวมโครงการมีจิตอาสา เขาใจบทบาท
ศึกษา/ลูกจางประจํา/ เพิ่มองคความรู ความเขาใจ หนาที่การใหบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรักสามัคคี
ลูกจางชัว่ คราว/
ในนโยบาย จุดเนน และ
เจาหนาที่ธุรการ
นวัตกรรมในการพัฒนา
โรงเรียน
คุณภาพการศึกษา รับรู
บทบาทหนาที่ของตน และ
แนวทางลดปญหาอันอาจจะ
เกิดขึ้นในระหวางการ
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได
รับทราบนโยบาย แนว
ทางการปฏิบัติสูความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
3. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและหา
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23.การประชุมสัมมนา
ผูบริหารการศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎรธานี
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

24.เสวนายามเชา

25.รณรงคตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

26.ประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสําหรับ
ผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงคของโครงการ
ประสบการณใหเกิดความรู
ใหม สามารถนํามาปรับใชใน
การทํางานได
1. เพื่อประชุมสัมมนา
พบปะพูดคุย ระหวาง
หัวหนาหนวยงาน
ทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อรับทราบนโยบาย
ดานการศึกษาหรืออื่น ๆ
จากผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี สูการปฏิบัติ
1. เพื่อใหบุคลากรได
พบปะพูคุยกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
มีความเขาใจตนเองและผูอื่น
2. เพื่อเปนเทคนิคการ
พัฒนาคน ทั้งดานสติปญญา
และจิตใจ
3. เพื่อสรางจิตสํานึก
และทัศคติใหเกิดการทํางาน
รวมกันเปนระเบียบแบบ
แผนและมีคุณภาพ
4. เพื่อปลูกฝงทัศนคติ
การทํางานรวมกันเปนทีม
1. เพื่อลดงบประมาณ
รายจายดานการใชพลังงาน
ไฟฟา น้ําประปา และน้ํามัน
เชื้อเพลิง
2. เพื่อลดปริมาณการใช
ไฟฟา น้ําประปา และน้ํามัน
เชื้อเพลิง
3. เพื่อชวยลดภาวะ
โลกรอน
1. เพื่อใหผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ทางการศึกษา รับทราบ
นโยบายและ

ผลการดําเนินงาน

บุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม ร อ ยละ 100 รั บ ทราบ
นโยบายด า นการศึ ก ษาหรื อ อื่ น ๆ จากผู ว า ราชการ
จั ง หวั ด สุ ราษฎร ธ านี สามารถนํ า สู การปฏิ บั ติ ไ ด อย า งมี
ประสิทธิภาพ

บุ ค ลากร ร อ ยละ 100 มี จิ ต สํ า นึ ก และทั ศ นคติ ที่ ดี
กอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 สามารถลดปริ ม าณการใช ไ ฟฟ า น้ํ า ประปา และ
น้ํามันเชื้อเพลิง ได

1. บุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีความรู
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 มีจิตอาสา
เขาใจบทบาทหนาที่การใหบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรัก
สามัคคี
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วัตถุประสงคของโครงการ

แนวทางการปฏิบัตสิ ู
ความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
2. เพื่อสรางความรูความ
เขาใจ ความตระหนัก ใหแก
ผูบริหารการศึกษา ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก
และบุคลากรทางการศึกษา
ในเรื่องจุดเนนการประกัน
คุณภาพผูเรียนและการนํา
จุดเนนไปปฏิบัติตาม
แผนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522562) และทิศทางการพัฒนา
คุณภาพยุคใหม
27.พัฒนาอาคารสถานที่ให
1. เพื่อสนับสนุนและ
เอื้อในการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหบุคลากร
และการเรียนการสอน มีสวนรวมในการพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ทํางานและ
สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหสถานที่ทํางาน
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด สวยงาม
ทั้งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
ตลอดจนสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการใหบริการ
28.การประชาสัมพันธ
เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่
การบริหารจัดการศึกษา นักประชาสัมพันธมีความรู
ของสํานักงานเขตพื้นที่ ความเขาใจบทบาทหนาที่
การศึกษาประถมศึกษา ของนักประชาสัมพันธ และ
สุราษฎรธานี เขต 2
สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
เปนชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ได

ผลการดําเนินงาน

และบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

1. สถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด
สวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงาน
2. บุคลากร รอยละ 100 มีความสามัคคีและมีสวนรวม
ในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง สงผล
ใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 ไดรับขอมูลขาวสาร
การสื่อสารอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
2. โรงเรีย นในสั ง กั ดสามารถผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ ม พ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธได
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29.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
ใหบริการตามภารกิจ
ของกลุมอํานวยการ

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของ
บุคลากรกลุมอํานวยการให
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหมีสมรรถนะ
และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม
อํานวยการ
30.เทิดพระเกียรติ
1. เพื่อแสดงความ
พระบาทสมเด็จพระ
จงรักภักดี สํานึกในพระมหา
เจาอยูหัวเนื่องใน
กรุณาธิคุณ และถวายเปน
วโรกาสเฉลิมพระ
ราชสักการะแด
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระ
2557
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2557
2. เพื่อใหขาราชการได
แสดงความมุงมัน่ แนวแนที่
จะเปนขาราชการที่ดี และ
เปนพลังของแผนดิน โดย
ปฏิบัติหนาที่ตามรอย
พระยุคลบาทในฐานะขาของ
แผนดินใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนและ
ประเทศชาติ
31.พัฒนางานอาคาร
1. เพื่อดูแลรักษา
สถานที่
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ดานอาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลความสะอาด
ความปลอดภัยดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหมีการดูแล
อาคารสถานที่และ

ผลการดําเนินงาน
งาน/โครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ 2558 ในสวนรับผิดชอบของกลุมอํานวยการ
รอยละ 93.75 สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไวในแผน

บุคลากร รอยละ 100 มีความจงรักภักดี มีจิตสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะขาของแผนดิน

บุ ค ลากรในสั ง กั ด ร อ ยละ 100 มี ค วามพึ ง พอใจ
ในสภาพแวดลอม สามารถทํางานอยางมีความสุข และมี
ประสิทธิภาพ
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สภาพแวดลอมใหมีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
5. เพื่อใหอาคารสถานที่
มีความมั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย อยูในสภาพที่
ใชการได และไมกออันตราย
ตอบุคลากรในสังกัดและ
ผูมาติดตอราชการ
32.เตรียมความพรอมเผชิญ
1. เพื่อสงเสริมให
สถานการณภัยพิบัติทาง สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
ธรรมชาติในสถานศึกษา มีการวางแผนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการจัด
การศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง
และมีแผนเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติรวมกัน
2. เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนา จัดทําหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ
อุปกรณตาง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ดานภัยพิบัติในสถานศึกษา
33.พัฒนางานยานพาหนะ
1. บุคลากรของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มี
หลักประกันที่มั่นคงในการ
ใชรถยนตสํานักงาน
2. ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ
3. เพื่อบํารุงสวนที่สึกหรอ
ของรถยนตสํานักงานให
กลับสูสภาพเดิม พรอมใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
34.เสริมสรางขวัญและ
1. เพื่อเปนการ
กําลังใจในการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ปฏิบัติงาน
ในการทํางานของบุคลากร
2. เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรีย น
สามารถปองกันการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ ได

ยานพาหนะอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความปลอดภัย
ในการเดินทางไปทํากิจกรรมตาง ๆ

บุ ค ลากร ร อ ยละ 100 มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
มีความรูความเขาใจในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
และมีความรักสามัคคี
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35.ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในใหกับบุคลากร
และสถานศึกษาใน
สังกัด ประจําป
งบประมาณ 2558

วัตถุประสงคของโครงการ
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คุณภาพการทํางานใหแก
บุคลากรทุกระดับ
3. เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย
4. เพื่อกอใหเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ
1. เพื่อสรางความรูความ
1. บุคลากร รอยละ 100 มีความรูความเขาใจในการ
เขาใจในการจัดวางระบบ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
ควบคุมภายในตามแนวทาง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
ที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เขต 2 มีระบบการกับดูแลตนเองที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได
กําหนด
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้ง
เปนการปองกันและลด
ความผิดพลาดความเสียหาย
การรั่วไหลสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหนวยงาน
3. เพื่อใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัด สามารถรายงานผล
การควบคุมภายในตอ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ไดทันตามกําหนดเวลา
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จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2558 ซึ่งไดดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 จุดเนน คือ จุดเนนที่ 1 ดานการ
พัฒนาผูเรียน และจุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
จุดเนนที่ 1 ดานการพัฒนาผูเรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดานความสามารถทางภาษา ดานคํานวณ
และดานการใชเหตุผล เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
1. ศึกษาขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนรายบุคคล โดยคัดกรองนักเรียนที่มีปญหาดานภาษา
ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผล สําหรับเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมคายแกปญหาดานภาษา ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และพัฒนาครูผูสอนใหเรียนรูเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมจากการปฏิบัติจริง และสามารถนํารูปแบบไปพัฒนาตอยอด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน
3. ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดา นการใชเหตุผล โดยเนน
นักเรียนที่มีปญหา ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัด จําแนกเปน
เครือขาย โดยใชรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ
4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเนนทักษะกระบวนการคิด มีกจิ กรรมสําคัญ ไดแก
- การจัดกิจกรรม Map Warm Up
- กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- รูปแบบการเรียนการสอน 4Ex2
5. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาตอไป
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลการสอบ NT ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานความสามารถทางภาษา ดานคํานวณ และดานการใช
เหตุผล ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 จํานวน
2 ดาน คือ ดานคํานวณ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.90 และดานการใชเหตุผล เพิ่มขึ้นรอยละ 5.30 สวนดานความสามารถ
ทางภาษา เพิ่มขึ้นรอยละ 0.33 โดยเมื่อเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.51 รายละเอียดดังตาราง
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ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลการสอบ NT ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557
คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ทักษะที่ประเมิน
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ผลตาง
2557
2556
+/ดานความสามารถทางภาษา
53.29
52.96
+0.33
ดานคํานวณ
43.66
35.76
+7.90
ดานการใชเหตุผล
52.71
47.41
+5.30
เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน
49.89
45.38
+4.51
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ของผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
1. วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
วิ ท ยาศาสตร สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม โดยจํ า แนกตามระดั บ คุ ณ ภาพตามกลุ ม สี ได แ ก สี เ ขี ย ว
(กลุมคุณภาพระดับดีมาก) สีเหลือง (กลุมคุณภาพระดับดี) สีดํา (กลุมคุณภาพระดับพอใช และสีแดง (กลุมคุณภาพ
ระดับปรับปรุง)
2. วิเคราะหปจ จัย และสภาพป ญหาที่สงผลตอการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น เชน ดําเนิน การ
ถอดบทเรียนการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เก็บขอมูลภาคสนาม
ดานปจจัยและสภาพปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานการณปจจุบัน เปนตน
3. จัดทําแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เปนฐาน
มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ใหสูงขึ้นและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และมีเปาหมาย โดยกําหนดกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
3.1 กําหนดเปาหมายความสําเร็จ ให โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับประเทศ (O-NET) เพิ่มสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในปการศึกษา 2557 ในทุกกลุม
สาระการเรียนรู
3.2 กําหนดกลุมเปาหมายหลักในการพัฒนา ไดแก โรงเรียนที่มีคุณภาพอยูในระดับปรับปรุง (กลุมสีแดง)
และโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับพอใช (กลุมสีดํา)
3.3 นิเทศติดตามการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทดสอบทางการศึกษา
ระดับประเทศ (O-NET) เปนฐาน ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชทีมศึกษานิเทศกแนะนําเปนพี่เลี้ยง (Coaching
& Mentoring) และเสริมพลัง (Empowerment) จากการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.4 แนะนํา (Coaching) และเสริมพลัง (Empowerment) ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน โดยกําหนดมาตรการ และใชวิธีการสรางความตระหนัก กระตุน และใหกําลังใจในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
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3.5 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการรูใหกับครูผูสอน เชน โครงการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน การพัฒนาทักษะการคิด การสงเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหเกิดองคความรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนตน เปนตน
3.6 พัฒนาครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผาน
วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระยะเรงดวนที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ในหองเรียนที่สอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบันของสถานศึกษา เชน การจัดทําแผนการสอนหนาเดียว เปนตน
3.7 พัฒนาครูผูสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผาน
วิธีปฏิบัติ ในการใชกระบวนวิจัยชั้นเรียน เชน เทคนิคการเอ็กซเรยนักเรียนกลุมเสี่ยงและกําหนดวิธีการสอนซอมเสริม
เพื่อแกปญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน
3.8 พัฒนาคลังขอสอบ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อ
เปนฐานขอมูลสําหรับนํามาใชในการสอบ Pre O-NET ในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับการสอบ O-NET ตอไป
จากการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดั บชาติ (O-NET)
4 กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 มีคาเฉลี่ยรอยละเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 จํานวน 4 รายการ จากจํานวน 8 รายการ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 รายการ คือ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 6.26 และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.41 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 รายการ คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ
3.57 และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 8.37 รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
4 กลุมสาระการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557
ระดับชั้น

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556
45.85
41.16
36.34
37.39
41.85
22.14
35.27
37.16

คาเฉลี่ยรอยละ
ปการศึกษา
2557
46.05
38.07
42.60
52.80
33.90
25.71
36.05
45.53

ผลตาง
+/+ 0.20
- 3.09
+ 6.26
+15.41
- 7.95
+ 5.57
+ 0.78
+ 8.37
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ตัวชี้วัดยอยที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1) โรงเรียนที่มีความพรอมสูง เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
2) โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง เพิ่มขึ้นรอยละ 3-5
3) โรงเรียนที่มีความพรอมนอย เพิ่มขึ้นรอยละ 2-5
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ใช CEFR เปนกรอบในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
2. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ EBE
3. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
4. จัดคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม (O-NET) สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
5. จัดคายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4-5
6. ประเมินความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ระดับสถานศึกษา
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR
2. จัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม ปละ 1 ครั้ง
3. จัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. จัดหาครูเจาของภาษาเปนวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จํานวน 191 โรง
จากการประเมิ น สถานศึ กษาตามเกณฑ การประเมิ น ความพร อมของสถานศึกษาในการจั ด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ปรากฏวา โรงเรียนที่มีความพรอมสูง จํานวน 8 โรง โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง จํานวน 107 โรง
และโรงเรียนที่มีความพรอมนอย จํานวน 74 โรง
จากการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดั บชาติ (O-NET)
ปการศึกษา 2556 และป การศึ กษา 2557 สาระการเรี ย นรูภ าษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ปรากฏผลดังตาราง

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระหวางปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 จําแนกตามระดับความพรอมของโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนที่มีความพรอมสูง
โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง
โรงเรียนที่มีความพรอมนอย

ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ปการศึกษา
2556
29.85
28.98
29.73
27.21
29.51
25.25

คาเฉลี่ยรอยละ
ปการศึกษา
2557
34.89
25.39
31.93
25.21
31.91
26.98

ผลตาง
+/+5.04
-3.59
+2.20
-2.00
+2.40
+1.73

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ตัวชี้วัดยอยที่ 2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสามารถ
ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กําหนด จําแนกตามระดับความพรอม
1) โรงเรียนที่มีความพรอมสูง รอยละ 80
2) โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง รอยละ 50
3) โรงเรียนที่มีความพรอมนอย รอยละ 30
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ใช CEFR เปนกรอบในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
2. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ EBE
3. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
4. จัดคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเขม (O-NET) สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
5. จัดคายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4-5
6. ประเมินความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ระดับสถานศึกษา
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR
2. จัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม ปละ 1 ครั้ง
3. จัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. จัดหาครูเจาของภาษาเปนวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จํานวน 191 โรง
จากการประเมิ น สถานศึ กษาตามเกณฑ การประเมิ น ความพร อมของสถานศึกษาในการจั ด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ปรากฏวา โรงเรียนที่มีความพรอมสูง จํานวน 8 โรง โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง จํานวน 107 โรง
และโรงเรียนที่มีความพรอมนอย จํานวน 74 โรง
จากผลการประเมินระดับสถานศึกษาในสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปการศึกษา 2557
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และการรายงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ภาคเรียนที่ 2) ตัวชี้วัด
ที่ 2.3.19 รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อาเซียน) ปรากฏวา
โรงเรียนที่มีความพรอมสูง รอยละ80.82 โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง รอยละ 60.15 และโรงเรียนที่มีความ
พรอมนอย รอยละ 62.23 รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับดีขึ้นไป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2557 จําแนกตามระดับความพรอมของโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนที่มีความพรอมสูง
โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง
โรงเรียนที่มีความพรอมนอย

ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถ
ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

จํานวนนักเรียน ผานเกณฑการประเมินระดับดีขนึ้ ไป
ที่เขาสอบ
จํานวน
รอยละ

283
82
365
2,086
830
2,916
831
57
888

228
67
295
1,216
508
1,754
556
41
597

80.57
81.71
58.29
61.20
66.91
71.93

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนํานักเรียนอาเซียน
1. นิเทศ ติดตามการจัดคายอานคลอง เขียนคลอง เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรคูมือจัดคายพัฒนาผูนํานักเรียน เพื่อสรางการเรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียนแบบสองภาษา
3. จั ดค าย/จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนพั ฒ นาผู นํ านักเรี ย นเพื่ อสร างการเรี ย นรู วั ฒ นธรรมอาเซี ย น
แบบสองภาษา ตามฐานการเรียนรู ดังนี้
- ฐานที่ 1 อานและศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน
- ฐานที่ 2 เขียนและสรุปวัฒนธรรมอาเซียน
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- ฐานที่ 3 พูดและสื่อสารวัฒนธรรมอาเซียน
- ฐานที่ 4 พาทีสรางสรรค
4. นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนทุกโรง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาให
เปนผูนํานักเรียนเพื่อสรางการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน โดยการศึกษาคูมืออานคลอง เขียนคลอง สื่อสารคล อง
สูอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด ว ย
1) มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) มีแนวทาง/วิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3) สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคนมีความเขมแข็งดานการประเมิน)
1. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาและครู ผู ส อนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยเน น อาเซี ย น
หลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง นโยบายและความต องการของท องถิ่ น โดยกํ าหนดใหโรงเรี ยนมี กิจกรรม
ดังตอไปนี้
- วิเคราะหสถานการณและความตองการของชุมชน/ทองถิ่น
- ปรับวิสัยทัศน คําอธิบายรายวิชา
- จัดทํารายวิชาเพิ่มเติม
- ปรับโครงสรางเวลาเรียน
- จัดทําหนวยการเรียนรู
- จัดทําและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
2. นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยไดกําหนดใหมีการ
นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนน การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ที่เนนอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและความตองการของทองถิ่น โดยมี
กระบวนการดําเนินการ ดังนี้
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแกนนํา
- พัฒนาครูแกนนําระดับอําเภอเพื่อเปนเครือขายการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ศึกษานิเทศกและครูแกนนําจัดประชุมครูวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกรอบที่กําหนดครอบคลุมทุกอําเภอ
1. สถานศึกษาทุกโรงนํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นมาใช โดยจัดทําเปนสาระเพิ่มเติม
ในรายวิชา (สอดแทรกในคําอธิบายรายวิชา) และบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู

สอดแทรก

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

2. มีแนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ระดับสถานศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและความ
ตองการของทองถิ่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดประชุม อบรม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. มี ก ารจั ด ตั้ ง ชุ ม นุ ม นั ก วั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเปนที่ปรึกษา
4. บุคลากรในสังกัดมีความเขมแข็งดานการประเมิน เชน การคัดเลือกขอสอบระดับทองถิ่น (LAS) การ
จัดทําคลังขอสอบในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย
ภูมิใจในความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัว สอดคลองตามชวงวัย
1. สรางความตระหนักโดยการประชุมชี้แจงในที่ประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
2. ชี้แจงแนวปฏิบัติแนวทางการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ แกสถานศึกษา
3. จัดทําโครงการสงเสริมคานิยม 12 ประการ แกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสงเสริมคานิยม 12 ประการ แกครูผูสอน จํานวน 189 คน เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
- จัดคายคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ใหแกตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
4. นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศ โดยศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน
5. สรุปผลการประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา และสรุปผลการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาทุกแหงมีการนําคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และดําเนินการปลูกฝง พัฒนา และประเมินคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ใหกับผูเรียนในแตละระดับชั้น ครบทุกตัว และสอดคลองตามชวงวัย
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1.3 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
1) เด็กพิการ
ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนพิการใหไดรับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กเรียนรวม มีความรูความสามารถในการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษาไดถูกตอง และมีเทคนิค
กระบวนการในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
2. ประชุมคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก,
ผูบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม เพื่อสังเคราะหนวัตกรรมดานการจัดการเรียนรวม
3. ดําเนินการพัฒนาครูตามลําดับความสําคัญดังนี้
3.1 ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งระบบ
3.2 สังเคราะหองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนําและเครือขาย
จัดการเรียนรวม
3.3 ประชุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชรูปแบบ
Focus Group ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
- การคัดแยก/คัดกรองนักเรียน
- การจัดทําแผน IEP และ IIP
- การวัดและประเมินผล
- การสรางสื่อนวัตกรรม
4. รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมนิเทศติดตามชวยเหลือดานวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของครูที่ผานการอบรมแตละดาน เชน การคัดกรองนักเรียน การสรางสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
5. สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสงนักเรียนเขาประกวดในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
เพื่อนักเรียนไดแสดงออกดานความรูและความสามารถ
6. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมตามโครงการพัฒนาคุณภาพสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังนี้
6.1 ดํ าเนิ นการสํ ารวจนั กเรี ยนที่ มีความบกพร องทางการเรี ยนรู ด านการอ าน การเขี ยน ของนั กเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
6.2 เครือขายทุกเครือขายรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนแตละคนเพื่อสงตอใหโรงเรียนไปพัฒนาตอเนื่อง
6.3 เครือขายทุกเครือขายรายงานผลการจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและการสอน
ภาษาไทยให สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาสรุ ป รายงานผลการพั ฒ นาทั ก ษะการอ านออกเสี ย งและการเขี ย น
ภาษาไทยโดยใชกิจกรรมคาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
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6.4 พัฒนาตอเนื่องโดยใชเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนรวม
6.5 จัดสรรอัตราจางตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมใหแกโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนรวมตามเกณฑ
และประเภทความพิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กพิการ ในปการศึกษา 2557 จํานวน
ทั้งสิ้น 1,905 คน ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ จํานวน 1,905 คน คิดเปนรอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
2) เด็กดอยโอกาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎรธานี
ในการดําเนินการพัฒนาเด็กดอยโอกาสใหเขาถึงการศึกษา สรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสได
อยางทั่วถึง และสามารถดึงเด็กดอยโอกาสเขาสูระบบการศึกษามากขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กดอยโอกาส ในปการศึกษา 2557
จํานวนทั้งสิ้น 16,368 คน ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ รอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
3) เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
1. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดแขงขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ในระดับโรงเรียน
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการแขงขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ในระดับเครือขาย
3. จัดเวทีการแขงขันนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ในระดับเขตพื้นที่
4. จัดเวทีใหมีการสาธิตและแสดงผลงานเพื่อต อยอดผลงานของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ
ในระดับเขตพื้นที่ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 มี จํ า นวนเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ในปการศึกษา 2557 จํา นวนทั้ งสิ้น 213 คน ไดรับโอกาสใหสามารถพั ฒนาไดเต็ มตามศักยภาพ จํานวน 213 คน
คิดเปนรอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
4) เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
1. วิเคราะหผลการประเมินระดับสถานศึกษา ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. วิเคราะหปจจัยและสภาพปญหาที่สง ผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ดําเนินการถอดบทเรียน
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การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เก็บขอมูลภาคสนามดานปจจัยและสภาพ
ปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานการณปจจุบัน เปนตน
3. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ใหสูงขึ้นและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
4. สงเสริมใหโรงเรียนมีการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ในปการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 350 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 350 คน คิดเปน
รอยละ 100 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 251 คน ไดรับโอกาสพัฒนาศักยภาพ จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการพิเศษผานการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล
1) เด็กพิการ
ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใหผานการพัฒนาเปนรายบุคคล ดังนี้
1. พัฒนาครูที่รับผิดชอบใหมีความรูความเขาใจการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา และกระบวนการพัฒนา/
วิธีการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวม ใหมีคุณภาพ
2. อบรมพัฒนาครูที่ไมเคยผานการอบรมการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทําแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IEP) และกระบวนการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล
3. สนับสนุนสงเสริมใหผูบริหาร ครูผูสอน มีนวัตกรรมในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรวม
4. จัดงบประมาณใหเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนําไปพัฒนาสนับสนุนนักเรียนเรียนรวม โดยจัดใหมีการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ
5. จัดใหมีการแขงขันทักษะวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม
6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ในการนิเทศติดตามและประเมินผล
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร ธ านี เขต 2 มี จํ านวนเด็ กพิ การ ในป การศึ กษา 2557
จํานวนทั้งสิ้น 1,905 คน ผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จํานวน 1,723 คน
คิดเปนรอยละ 90.45

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละ 80 ของเด็กที่มีความตองการพิเศษผานการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล
2) เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
1) วิ เคราะหผ ลการประเมินระดับ สถานศึกษา ของนักเรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มั ธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) วิเคราะหปจจัยและสภาพปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ดําเนินการถอดบทเรียน
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เก็บขอมูลภาคสนามดานปจจัยและสภาพ
ปญหาที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานการณปจจุบัน เปนตน
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3) จัดทําแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําใหสูงขึ้นและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
4) สงเสริมใหโรงเรียนมีการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีจํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินผล
ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 350 คน ไดรับการพัฒนาจนผานการ
ประเมินผลเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา 2557 จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 91.43 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
251 คน ไดรับการพัฒนาจนผานการประเมินผลเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา 2557 จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ
83.67

จุดเนนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติงานจริง และความชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง
1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําและพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)
1) จัดประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักใหแกบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ในการจัดทําและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ดังนี้
2) กํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของบุคลากร
3) นําผลการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของบุคลากร มาวางแผนในการพัฒนา
บุคลากร โดยพยายามใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามที่กําหนดไวใน ID Plan

2. สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารและครูในสถานศึกษา จัดทําและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID Plan) ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงในที่ประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา และสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก
ในการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และนําไปขยายผลแกครูในสถานศึกษา
2) กํากับ ติดตาม การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
ผา น รองผู อํา นวยการสํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาและศึกษานิ เทศกที่ รับผิ ด ชอบโรงเรี ย นในเครือข ายสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) รวบรวม วิเคราะห จัดทําเปนขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของสถานศึกษา
3. ใชรูปแบบในการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาในสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาผูอํานวยการ
โรงเรียน และครูในสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา ดังนี้
1) จัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให
2) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม ฯลฯ
โดยเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนงบประมาณและเปนหนวยจัด
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3) จัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาตามที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น และเห็นวาสอดคลองกับความตองการ
จําเปนของหนวยงาน และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของบุคลากร
4) ส งเสริ ม การพั ฒนาบุค ลากร โดยอนุญ าตใหบุ คลากรเข ารั บการพั ฒนาตามที่หน วยงานต า ง ๆ จัด ขึ้ น
โดยไมถือเปนลาหรือขาดราชการ
5) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทํา ID Plan รอยละ 84.13 และไดรับการพัฒนาตนเอง
ในปงบประมาณ 2557 อยางนอย 2 ครั้ง รอยละ 64.98
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 รอยละของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ไดรับการ
สงเสริมใหมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. สํารวจครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
2. รับสมัครผูเขารับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน (CEFR)
3. ดําเนินการประเมินครูตามกรอบ CEFR
4. นําผลการประเมินมาวิเคราะห แลวจัดกลุมความสามารถตามกรอบ CEFR
5. จัดทําโครงการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถ จากการประเมินความสามารถตามกรอบ CEFR
6. กําหนดกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามระดับความสามารถเปน 2 กลุม เปนหลักสูตร A2 และ B1
7. จัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาครู
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานและวิทยากร
9. ดําเนินการอบรมพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- Pre Test
- กิจกรรมอบรมในลักษณะ Face to Face ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง
- Post Test
- ประเมินผลการอบรมพัฒนา (ความพึงพอใจของผูเขาอบรม)
10. สรุปผลการอบรมพัฒนา
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รอยละ 100
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2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติทุกคน
สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติทุกคน
โดยดําเนินการ ดังนี้
1. แจงโรงเรียนและผูเกี่ยวของทราบหลักเกณฑ คุณสมบัติ ของผูเสนอขอรับรางวัล และจัดสงเอกสาร
ตามที่กําหนด
2. รวบรวมขอมูลชื่อผูเสนอขอรับรางวัล ตรวจสอบคุณสมบัติ เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม นําขอมูล
รายชื่อผูเสนอขอรับรางวัลมาวิเคราะหเพื่อเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก โดยกรรมการจะตองไม
เปนผูมีสวนไดเสีย ประโยชนในการคัดเลือก หรือแตงตั้งคณะกรรมการตามสัดสวนที่หนวยงานเจาของรางวัล
กําหนด
3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการคัดเลือก
4. แจงคณะกรรมการผูไดรับการแตงตั้งเขารวมประชุมพิจารณาคัดเลือก โดยจัดสงหลักเกณฑและวิธีการ
ใหกรรมการทราบ
5. ดําเนินการคัดเลือกไดผูที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม เปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงานเจาของรางวัล
6. เสนอชื่อผูไดรับรางวัลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา และแจงผูเกี่ยวของ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัล
8. จัดทําทะเบียนคุมเพื่อไมใหผูไดรับรางวัลซ้ําคนเดิม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเกียรติบัตร/รางวัล และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ รอยละ 91.27
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากวิสัยทัศนองคกร “ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร ธานี เขต 2 เปนองคกรชั้นนํ าในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบนหลั กธรรมาภิบาล ผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย” โดยบุคลากรทุกคนมีการรวมมือ
รวมใจและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น มีความตระหนัก
รวมกันในการพัฒนาองคกร ภายใตคานิยม “สรางสรรคคุณภาพงาน บริการดวยใจ” และมีกระบวนการพัฒนา
องคกรโดยนําระบบ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน
ทําใหงานทุกงานมีระบบ มีกระบวนการ สงผลใหงาน
มีประสิทธิภาพ อันนําไปสูความสําเร็จในภาพรวมขององคกร
จากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 ประจําปงบประมาณ 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ ราษฎรธ านี เขต 2 มี คะแนนรวม 90.00 อยู ในระดั บคุ ณภาพดี เยี่ ย ม ไดรั บ รางวั ลสํ านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี ผ ลการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ ม าตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2557
ระดับดีเยี่ยม และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงาน จํานวน 200,000.-บาท

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธ านี เขต 2 ได รั บการจั ด สรรเงิ นรางวั ล
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 100,000 บาท เพื่อเชิดชูเกียรติถึงความพยายามในการ
ชวยผลักดัน พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ของโรงเรียนในสังกัด สงผลใหมีคะแนนพัฒนาการ โดยมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา
2557 เฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาปการศึกษา 2556
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดตระหนักถึงความพยายามในการชวย
ผลักดัน พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดที่มีอยูจํานวน 3 โรงเรียน โดยไดวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2556 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีคาเฉลี่ย 30.60 ต่ํากวาระดับชาติ รวมทั้งไดพิจารณาปจจัย
เบื้ องต นที่ ส งผลกระทบตอผลการทดสอบ โดยใชวิ ธีการประชุ ม ผูบริหารสถานศึ กษา ครูวิ ชาการของโรงเรียนที่
เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมกับศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
เพื่อถอดบทเรียนและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชผลการทดสอบระดับชาติ
เป นฐานในการพั ฒนา ทั้ งนี้ ได กํ าหนด เป า หมายความสํ า เร็ จ (KPI) จากผลการทดสอบ ป ก ารศึ ก ษา 2558
ใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน โดยกําหนดใหมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติ 8 กลุมสาระการเรียนรู
สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2557 รอยละ 3
ผลจากการดําเนินการดังกลาว สงผลใหมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557
ประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว ในระดับหนึ่ง เนื่องจากไดพิจารณาขอมูลผลการทดสอบพบวา ผลการ
ทดสอบ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 33.17 สูงกวาปการศึกษา 2556 มีคาเฉลี่ย 2.57 ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
เล็กนอยที่คาเฉลี่ย 0.43 สงผลใหไดรับเงินรางวัลจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 100,000 บาท
รายละเอียดจากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามกลุม สาระการเรียนรู

ปการ
ศึกษา
2556

ไทย

คณิต

วิทยฯ

สังคมฯ

อังกฤษ สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

36.71

15.46

26.91

28.61

17.41

55.38

23.58

40.72

30.60

2557

43.81

14.87

30.04

33.95

17.70

46.29

33.00

45.71

33.17

เฉลี่ย

จากตาราง แสดงให เ ห็น ว า ผลการเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ระหวางปการศึกษา 2556 และ 2557 พบวา
มีผลการทดสอบสูงขึ้น จํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558

นายชูศักดิ์ ชูชวย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นายจักรรินทร อภิสมัย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นายจุติพร ขาวมะลิ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นายวันสาร แสงมณี
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นางสารภี เจริญรบ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
นางสาวญาณิศา บุญจิตร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นางสารภี เจริญรบ
นางสาวญาณิศา บุญจิตร
นางศิริพร พลวิชัย
นางสุทิสา วงศณศรี
นางจารี อินทรชิน
นางสาวนพภศร ศรีรักษ
นางสาวปทมาวดี ขํานอย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสุทิสา วงศณศรี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายอโนทัย คงคาชวย

เจาหนาที่ธุรการ

เอกสารลำดับที่ 63/2558

กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

“สร้างสรรค์คุณภาพงาน บริการด้วยใจ”

